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Atgarsiai po išvadavimo 
Kraltutiniai kairieji demonstruoja ne del oro piratų nužudyto piloto, bet nusižudžiu
sių teroristų 

Bonna. — Kai pasaulis leng-( vaduoti 86 įkaitus ir įgulą. Prie-. cialių granatų, kurios sprogda-
viau atsikvėpė po lėktuvo įkai 
tų išvadavimo Somali joj, kraš
tutiniai kairieji ir teroristų drau
gai pradėjo grasinti vokiečiams. 
Andreas Baader advokatas tei
gia, kad jo klientas buvo nužu
dytas, ne jis pats kalėjime nusi
šovė. Otto Schilly sukvietė spau
dos konferenciją Tuebingene ir 
tvirtina, jog Baader buvo nu
šautas i kaklą. 

Jau devynių šalių pilotų orga
nizacijos atsiliepė ir pritarė dvie
jų dienų streikui, dramatizuojan
čiam menką aerodromų apsau
gą ir stoką tarptautinių priemo
nių prieš oro piratus. Britanijos, 
Danijos, Švedijos, Norvegijos, 
Graikijos, Belgijos, Olandijos, Is
panijos ir Australijos tvirtai pa
žadėjo prisidėti prie streikuojan
čių. Dar laukiama pritariančio 
atsiliepimo iš Prancūzijos, Vakarų 
Vokietijos, Austrijos ir Portugali
jos pilotų susivienijimų. Ar įsi
jungs ir Amerikos pilotai, paaiš
kės po kelių dienų. 

Italų ekstremistai, daugiausia 
studentai, surengė demonstraci
jas, protestuodami ne dėl piratų 
veiksmų, bet teroristų vado Baa
der žuvimo. Romos gatvėse šau
kė jaunuoliai "Vokiečių fašistai 
yra žmogžudžiai", bandė priar
tėti prie V. Vokietijos ambasados, 
Lufthansa būstinių, bet polici
jos buvo sulaikyti. Milane telefo
nu buvo pagrasinta, jog "Raudo
noji brigada" pradės žudyti vi
sus vokiečius, gyvenančius Itali-
joj. 

New Yorkas. — Jungtinių Tau
tų diplomatai pradeda manyti, 
kad kova su oro piratais įgaus 
tarptautinį charakterį. Padrąsi
nančiu laikomas faktas, kad So-
malijos vyriausybė pilnai koope
ravo su V. Vokietija ir padėjo iš-

šingai yra buvę Ugandoj, Idi 
Amin to nepadarė, kai Entebbes 
aerodrome Izraelio komandai te
ko susidoroti ne tik su piratais, 
bet ir su Ugandos kareiviais. 

Kiti diplomatai įspėja, kad di
delio pagrindo optimizmui dar 
nėra. Amerika prieš ketverius 
metus Jungtinėse Tautose pradė
jo reikalauti pravesti konvenciją 
prieš tarptautinį terorizmą, bet 
pasiūlymai niekad nebuvo priim
ti net komitetuose. V. Vokietijos 
siūlymai gali susilaukti to paties. 
Labiausiai tam pasipriešins ša
lys, propaguojančios "išsilaisvi
nimo sąjūdžius", o tokių 'sąjū
džių" nariams turi būti galimos 
visos priemonės. 

"Chicago Sun-Times" veda
majam pritaria reikalui turėti 
specialias komandas nuo piratų 
gelbėti nekaltuosius įkaitus ir ba
ra Paima de Mallorca, ispanų ae
rodromą, kad keleivių netikrina. 
Pagyrė vokiečius, kad tie atsisa
kė klausyti teroristų reikalavimų, 
ipaleisti suimtuosius draugus, kad 
anie galėtų toliau tęsti savo blo
gus darbus. Amerika nuodugniai 
tikrina lėktuvų keleivius, tų 
kraštų, kur tokių tikrinimų nė
ra, turistai turėtų vengti. 

Laikraštis pagiria ir iškelia su
sirūpinimą popiežiau.-: Pauliaus VI, 
pasisiūliusio būti įkaitu, jei tuo 
galėtų išvaduoti keleivius: "Jis 
vertas pasaulio didelės pagar
bos". 

"Chicago Tribūne" vedama
jam džiaugiasi, kad pasaulis ga
li didžiuotis, kai yra kas susido
roja ir su tais, kurie nesilaiko de
mokratijos ir užsiima terorizmu. 
Vokiečių ir Izraelio komandos 
parodė, kokių reikia imtis efek
tyvių priemonių. Išradimas spe-

mos nesužeidžia, bet nuginkluo
ja piratus, juos apsvaigina, rodo, 
kad jie daug dirbo po 1972 
Miuncheno Olimpiados žudynių. 
Techniški išradimai turėtų būti 
prieinami ir lėktuvų įguloms, kad 
jie galėtų su piratais susidoroti 
ir skridimo metu. 

Bonna. — V. Vokietijos vyriau
sybė pradėjo tyrinėti, kokiu bū
du į kalėjimą buvo įšmugeliuo-
tas revolveris, kuriuo nusišovė 
du teroristai, nuteisti iki gyvos 
galvos. 

"Mažasis stebuklas" 

Koelnas. — Specialios koman
dos vyrai Koelno-Bonnos aero
drome buvo sutikti kaip tikri he
rojai. Jie visi buvo apsivilkę civi
liai. Vidaus reikalų ministeris 
Wemer Maihofer jų atliktą žy
gį pavadino "mažuoju stebuklu". 

Antiteroristinė grupė, vadina
ma Devintuoju junginiu, iš viso 
turi 90 vyrų. Iš jų 60 buvo nu-

Ckoįaos ežeras, Kirdeikių apylinkėj, Utenos aps. (Nuotr. V. Augustino) 

Iš vyskupe sinodo 

Jaunimo auklėjimo problemos 
Kai kuriuose komunistų kraštuose jei ir leidžiamos mokyklose religines pamokos, bet 
su religija negalima jungti auklėjimo 

skridę gelbėti o patį gelbėjimo d o ^ Sįnodo ^ „ ^ ^ 
darbą atliko 28 kanai. Junginio 
paruošimas kainavo 4.5 mil. dol. 

Ir Amerika turi 
tokie komanda 

Washingtonas. — Pentagonas 
sako, kad yra ir Amerikoj paruoš
ta komanda gelbėti įkaitus, ko
voti su oro piratais. Plačiau apie' k a s administratorius 
tai atsisakoma kalbėti saugumo 
sumetimais. 

Madridas. — Ispanijos vyriau
sybė įsakė visuose savo aerodro
muose įvesti griežtą keleivių tik
rinimą. 

Cenzūra draudžia 
minėti Katyna 

Varšuva. — Lenkijos cenzūros 
vienas viršininkų, Tadeusz Ra-
tajski, pasirašė slaptą instrukci
ją spaudai kaip minėti apie Ka
tyna. Savo rašte pažymi, kad 
vienintelė versija, kurią galima 
minėti, yra sovietų versija: "Ne
galima praleisti jokio įtarimo, 
kad tai padarė Sovietų Sąjun
ga". Daugiausia, kas galima 
mokslinėj literatūroj, tai pami
nėti, kad toks ar toks karinin
kas ''mirė Katyne". Jeigu bus 
paminėta ir data, tai tik galimi 
metai —"1941". 

Apie tuos karius, kurie 1939 
pakliuvo į sovietų rankas, lei
džiama rašyti, kad jie buvo ' in
ternuoti". 

Paskutinis instrukcijos para
grafas pats įdomiausias: įsakmiai 
pasakyta, kad "redaktorius nė
ra gavęs jokios instrukcijos iš 
cenzūros". 

Washingtonas. — Atstovų rū
mų Teisinis komitetas aprobavo 
su Meksika kalinių pasikeitimą. 
Senatas tokį projektą jau priėmė 
oraėjusį mėnesį. Kai įstatymą* 
galutinai bus prnmtas, juo ga.'ė? 
pasinaudoti apie ft,"'° amerikie
čių, sėdinčių Meksikoj kalėjimuo
se. 

Kairas. — Indonezijos prezi
dentas atvyko į Egiptą ir prezi
dento Sadato svečiu bus tris die-

Mengistu vizituoja 
fronte 

Addis Ababa. — Etiopijos še
fas pik. Mengistu Haile Marima, 
norėdamas pakelti karių moralę, 
vizitavo frontą prie Harar mies
to. Vizitas buvo paskatinimas 
trečiajai divizijai smarkiau ka
riauti, nes nuo to mūšio netoli 
Diibouti sienos gali priklausyti 
viso fronto likimas. 

Prieš mėnesį Mengistu lankėsi 
kitam fronte, Jijiga. Anas vizitas 
nieko nepadėjo: prasidėjus mū
šiui, kareiviai metė ginklus ir 
išlakstė. 

Vliko pirmininkas dr. KJ. Va
liūnas ir Rezoliucijoms remti ko
miteto .pirmininkas L. Valiukas 
susitiko ir tarėsi Lietuvos laisvini
mo reikalais. L. Valiukas pažadė
jo Vlikui visą galimą talką ir 
paramą jo visuose užsimojimuo
se kovoje dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės, o dr. Valiū
nas pareiškė didelį pasitenkini
mą Rezoliucijoms remti komite
to atliktu ir atliekamu darbu Lie
tuvos laisvės žygyje. Valiūnas 
ypač pasidžiaugė stipriųjų rezo
liucijų žygiu JAV Kongrese, 
kviesdamas visus lietuvius prisidė
ti prie to darbo visais galimais 
būdais. (E.) 

Vatikanas. — Penktojo Pasau
lio vyskupų sinodo darbai yra 
pačiame įkarštyje. Apie vaikų bei 
jaunimo religinio švietimo ir 
auklėjimo iproblemas savo kraš
tuose ir šiuolaikiniame pasauly
je kalbėjo jau apie šimtas sino-

yvių. 
studijuoja atskirų vyskupų prane
šimus, parengdamas atrinkamas 
išvadas, kurios bus pateiktos dis
kusijom, pasiūlant schemą bai
giamajam sinodo dokumentui. 

Apie katekizacijos, religinio 
mokymo bei auklėjimo sąlygas 
komunistų valdomuose kraštuo
se, pirmoje eilėje Čekoslovakijoj, 
vakar kalbėjo Trnavo apaštališ-

vyskupas 
Julius Gabriš. Čekoslovakijos mo
kyklose oficialiai yra leista mo
kyti religijos. Yra leidžiama tik
tai viena religijos pamoka per 
savaitę. Šalia mokyklos — net 
bažnyčiose — bet koks organi
zuotas religijos mokymas yra 
draudžiamas. Blogiausia yra tai, 
— pažymėjo vyskupas Gabriš, 
— kad religijos pamokos mokyk
lose yra griežtoje mokyklų vado
vybių kontrolėje. Tėvai privalo 
iš anksto užregictruoti vaikus re
ligijos pamokom. Tai daugeliui 
tėvų sudaro didelį nepatogumą, 
nes iš mokyklų vadovybių pusės 
visuomet jaučiamas spaudimas, 
kad kuo mažiau mokinių užs.ra
šytų religijos pamokom. 

"Čekoslovakijos vyskupai vy
riausybei yra įteikę pareiškimą, 
kuriuo prašo leisti religijos pa
mokas šalia mokyklų. Tačiau li
gi šiol toks leidimas dar nėra 
gautas", — k r bėjo vyskupas 
Gabriš. Be to, Čekoslovakijoje su 

religijos pamokomis mokyklose i bei auklėjimas vyksta tik šeimo-
negalima jungti jokio religinio se. Vyskupai ir kunigai, ikek są-
auklėjimo. Taip religinis auklė
jimas praktiškai yra visiškai at
skirtas nuo oficialaus religinio 
mokymo. Prieš šią negerovę Če
koslovakijos vyskupai kovoja jau 
daugel; metų, darydami, kas da
bartinėse sąlygose yra įmanoma, 

lygos leidžia, stengiasi šeimom 
padėti. Miš?arų ir kitų vakarinių 
pamaldų proga dažnai tėvam 
kalbama apie religinį vaikų auk-
lėi'mą, teikiant pagrindinius nu
rodymus vaikų katekizacijai. 

Vyskupas Gabriš nusiskundė 
bet iš valdžios pusės šiuo reika- j taip pat katekizmų stoka, nes 
lu nebuvo sulaukta jokio supra- j valdžia tiktai labai retai leidžia 
timo. Dėl to religinis mokymas j išleisti naujus katekizmus. 
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Uukbty arkliu pūdymu Ktvidoji 

Išvaroma 
Tatjana Chcdorovič 

Maskva. —Tatjana Chodoro-
vič, pasku'inė iš Solženicino fon
do, kuriuo buvo remiami nuken
tėję disidentai ir jų šcimo~, iš
varoma iš Sovietų Sąjungos. 
KGB ją pasikvietė ir pasakė: ar
ba ji turi išvažiuoti į užsienį, 
arba bus jai byla. Tatjana pra
dėjo rūpintis reikalingais doku
mentais. 

Solženicino fondas buvo įsteig
tas 1974. Pinigai plaukė iš paja
mų už Solženicino knygas, iš
leistas ir .parduodamas užsieny. 
Iki vasario mėnesio, kai fondo 
patikėtinis Aleksandras Ginz
burgas buvo suimtas, buvo išda
linta 370,000 dolerių. 

Kinija laukia turisty 

Pekinas — Kinija vis labiau 
atidaro savo sienas ir laukia tu
ristų skaičiaus padidėjimo, svar
biausia, kad turizmas įveža sve
timos valiutos. Pragmatiškieji 
naujieji valdovai planuoja staty
ti naujus viešbučius keliuose 
miestuose, įskaitant ir Mao gim-

! tinę Šaošan ir netoli karo metu 
! buvusios vyr. būstinės Yenano. J 
j turistams lankytiną vietą numa
tyta ir Tibeto sostinė Llasa, tik 
reikės ir ten viešbučių. Nauji į 
aerodromai taip pat statomi, o 
esamieji moderninami. Pekino ir 
Šanchajaus aerodromai bus pri
taikinti ir Concorde lėktuvams 
nutūpti. 

Wash;n^tonas. —Buvęs pre
zidentas Fordas gauna tiek daug 
laiškų ir raštų, kad jo štabas ne
pajėgia susitvarkyti ir atsakyti, 
tai buvo paskirta daugiau pini
gų 'pasamdyti daugiau sekretorių. 
Prez. Carteris pa i rašė įstatymą, 
kuriuo 30-čiai mėnesių suma pa
keliama nuo 96,000 dol. iki 
150,000. 

Concorde 
JFK aerodrome 

New Yorkas. — Vakar pirmą 
kartą New Yorko JFK aerodro
me nusileido britų — prancūzų 
Concorde lėktuvas, laimėjęs by
lą paskutinėj instancijoj, Aukš
čiausiajam teisme. 

"Ieškokite naftos 
kitur" 

Wash.'ngtonas. — Sovietų Są
junga įspėjo savo satelitus, kad 
nuo 1980 metų jie turi ieškoti 
naftos pirkti kur nors kitur. Jų 
painformavimas savo draugų 
rodo, kad Amerikos žvalgyba bu
vo teisi, sakydama, jog 1980 de
šimtmety sovietai pradės stigti 
naftos. Čekoslovakija ir Lenkija 
naftos reikalu jau pradėjo kon
taktuoti Iraną ("Newsweek"). 

Londonas. - Amnesty Inter
national, kuri buvo apdovanota 
Nobelio taikos premija, kaltina 
Indoneziją, sakydama, kad tenai 
tebėra 100,000 politinių kalinių. 

Saiio touau uz'omn 

Kubiečiai turės 
trauktis iš Angolos 

Londonas. — Angolos parti
zanai, vadovaujami Jonas Sa-
vimbi, smarkiai sudavė kubie
čiams, ir Castro daliniai turės 
trauktis greičiau negu kas mano, 
praneša UPI. Savimbi anie tai 
papasakojo britų televizijai. Iki 
šiol jis ilgai tylėjo, ir pasaulis 
girdėjo tik mūšių nuotrupas. Jo 
daliniai veikia dideliu mastu, su
sikoncentravo pirmoj eilėj prieš 
kubiečius. Kai pastebi per 
džiungles keliaujančius karinius 
dalinius, partizanai savo ugnį 
nukreipia ne prieš angoliečius, 
bet tik kubiečius. Kubos karių 
moralė labai kritusi ir savo su
žeistųjų į Kubą jau nesiunčia, 
siunčia į Maskvą. 

Finansinių problemų naciona
listai partizanai neturi, didėja ir 
vi-uotinis tarptautinis UNITĄ 
sąjūdžio rėmimas. Didžiausiu pi
nigų šaltiniu yra partizanų val
domoje teritorijoje esančios dei
mantų kasyklos. 

Savimbi tik nusiskundė šve
dais. Švedijos lėktuvais į Angolą 
gabenama komunistiniam reži
mui parama. 

Girtavimas Vengrijoj 

Budapeštas. — Vengrijoj, kaip 
ir kituose komunistiniuose kraš
tuose, girtavimas didėja. Pernai 
valdžia ėmėsi visų priemonių, 
sunaikino 1.585 naminius deg
tinės fabrikėlius, bet dabar pra
neša, kad alkoholio suvartojimas 
visvien ne mažėja, bet šiais me
tais jau sunaudota 50 proc. dau
giau. 

. 

Naujas prancūzu 
ambasadorius 

Paryžius. — Prancūzija pasky
rė naują ambasadorių į Washing-
toną. Juo bus Užsienio reikalų 
ministerijos politinis patarėjas 
Francois Lcfebre de Laboulaye. 
Anksčiau jis buvo įvairiuose ki
tuose postuo:e Beirute, Ottawoj, 
Maskvoj ir tam pačiam Washing-
tone. 

• 

Sacharinas 
neuždraustas 

Washingtonas. —Atstovų rū
mai 375:23 balsais nepritarė sa
charino vartojimo draudimui. 
Draudimas sulaikomas bent 18-
-kai mėnesių. 

VVashinjrtonas. — Priešingai 
negu anksčiau skelbiama, kad 
Carterio žmogaus teisių kampa
nija turinti būti pristabdyta, Ar-
thur Goldberg, Amerikos delega
cijos Belgrade vadovas, gavo nu
rodymus tuo klausimu kalbėti ir 
spau. ti rusus, nors tai Maskvai 
ir būtų labai nemalonu, rašo 
"U. S. Nevvs" (X. 24). 

Tcl Aviv. — Vakar Izraelis 
vykdė didelio masto karo aviaci
jos manevrus ir septynioms va-

, landoms uždraudė bet kokius 
tarptautinius ar vietinius civilių 

I lėktuvų pakilimus ir įskridimus. 

KAt.KMMIKfl * 

Spalio 20: Artemas, Morta, Ge-
dninis. Saulė. 

Spalio 21: Hilarijus, Uršulė, 
Rikantas, Gilanda. 

Saulė teka 7:07, leidžias 6:04. 
ORAV 

Daugiausia saulėta, šilčiau, 
apie 66 jj>ip!>niai. 
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VEIKLI DAYTONO KUOPA 
mūsų name grįžusius į kuopą—George 

ir Kathy Janky. Patrick Smiley bu
vo pakeltas į pirmą laipsnį rug
sėjo mėnesio susirinkime. Sveikin
ti galima ir Eleonorą Služienę, 
kuri po 25 metu tarnybos Yeck 
Brothers bendrovėje buvo apdo
vanota apmokėta kelione į Lietu
vą. 

R. Walusis, A. Petkus ir C 
Vangas serga. Linkime greičiau 
pasveikti. Džiaugiamės, matyda
mi jau pasveikusius Emie Omlor 
ir Amaną Preidį. Ir mūsų kuopos 
pirmininkė Mary Lucas buvo pa
guldyta kuriam laikui, O ji turi 
būti sveika, nes tiek daug darbo 
yra. 

Mūsų kuopos nariai —Aldo
na Ryan, Juozas Gečas, Albina 
\Vallis, Joe Ryan ir Mary Lucas 
— dalyvauja parapijos Lietuviš
kos Kultūros komitete. J. Petro-
kas vadovauja '"Vėjelių" šo
kėjams: Stasys ir Ida Kavy pasida
rė dvynukų seneliais. S. Noreiko 
tėvas Joseph Zimmerman staiga 
mirė. Reiškiame užuojautą. 

Rugsėjo 11 aplankėme 
.kuopos mirusiųjų narių kapus, 
kaip kiekvienais metais daroma. 
T a diena prasidėjo 8 valandos 
mišioms už visus vyčius, gyvus 
ir mirusius. Po .pusryčių išvyko
me į kapines, kur ant kiekvieno 
mirusio kuopos nario kapo padė
jome gėlių ir pasimeldėme. Užsi
baigė diena antrąja šios vasaros 
šeimos gegužine Trikampio par
ke. Buvo puiki diena, ir visi 
džiaugė'i, kad yra vyčių tarpe. 

Sveikinti reikia Chris Mantz, 
kuris organizavo šokius rugsėjo 
25 d., pavadintus '"laimingųjų 
laikų polka*". Grojo muzikantai 
iš Napoleon (Ohio), ir taip gra
žiai, kad visi norėjo šokti. Jam 
padėjo Karolis Petkus, P.S. Smi
ley, Barbara Goecke ir Eleonor 
Mantz, ir visiems dėkojame už 
paaukotą laiką ir darbą. Šokiai 
pasisekė. 

Daytonas turėjo garbę .priimti 
pas save Vidurio-centro apygar
dos keliauninkus į šventąsias vie
tas ir rudeninį suvažiavimą. Sa
vaitgalis prasidėjo spalio 1 d. apy
gardos susirinkimu Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Daug naujų su
manymų apsvarstyti reikėjo, at
sivežtų iš vyčių seimo. Susirinki
mui baigiantis, buvo išrinkta 
nauja apygardos valdyba. Iki šio! 
mums vadovavusiai valdybai dė
kojame už u-irbą 1976-77 metų 
bėgyje. Naujajai vaidybai linki
me sėkmės būsimajame darbe. 

Tą vakarą buvo karšta vaka
rienė, kurią paruošė mūsų kuo
pos parengimų komitetas, suside
dąs iš Juditos Petrokienės, Ritos 
Ambrose ir Joyce Berczelly. Joms 
padėjo John A. Berczelly ir Har-
ley Karns. Vakarienės metu gro
jo C. Lisanskis. 

Sekmadienio rytą visi suvažia-] 
vimo atstovai ir svečiai dalyvavo J laimėjusios pirmąsias vietas naujų 
12 valandos mišiose. Po mišių' nariu vajaus varžybose Illinois -
k u n . V a l t e r i s Katarskis b u v o pa - I n d j a n o s apygardoje . Dovaną joms 
, u . . . . . . . m.. v . , . . įteikia praeitą vasarą buvęs apy-
ke l ta s 4 ketvirtą v y č i ų l a i p s n i - ! •_ ~ . ^ -*— . . ^ 2 1 

Iš Dievo Apvaizdos parap. baliaus. Matyti A. Bi-až:: as, G. Urbonienė. Vyt . Kutkus, D. Petronienė, kun. V. 
Stanevičius, kun. Net ty ir L. Petronis Nuotr. J. Urbono 

/Š BENDRUOMENĖS . ka ip v i e n e t a s ) • ;eninę programą, i l a i d ų taut in ių šokių kursų d a l y -
VEIKLOS Kelionė vienai mergaitei kaštuos vėms Rusnei Baltrušaitytei ir 2i-

. . . . . , , , , . apie 1,500 dol. Nors jos per vasa-i vilei Idzelvtei. 
— Apylinkes valdvba paskuti- „-£ .-• . , . , . T t. . . ,. , . " . . . " ll r3 dirbo ir taupo, kai kunos net — Ir šiais metais apylinkes n a m e savo posedvje nutarė SUOT- , t . . . *, , , . ., , , , . . . . , , . . . . '., , ,. sunkų i izni o rbą fabrikuose, valdvba rengs Naujųjų Metų su-ganizuoti lituanistikos kursus ne- , . . , . _, . . . . , .v • ., . ' _, . r J^J ' xt . b . . , . , , , r» bet vis dar truK-ia kelionei lesų. tik mą Kultūros centre. Maistą pa tuviskai nekalbantiems. Per špau . ,. , . , , , . , ! . _ . . . . . . . . • "^ Apylinkes valch. r>a nutarė suda-j gamins Brone Kiaulemene su sa-

Fran Petkus 

dą ir radijo valandėles kreipiasi 
į lietuviškas šeimas, turinčias 
mokyklinio amž aus vaikų, kurie 
nekalba lietuviškai ir prašo juos 
registruoti pas švietimo vadovę 
Janiną LTdrienę. Tokie vaikai bus 
anglų kalba supažindinami su 
lietuviškom tradic'jom bei pap
ročiais, mokomi tautinių šokių ir 
lietuviškų dainų. Žinios bus per
duodamos populiariu būdu m o - ! 7 " -
, . . :*. . „. . . d., 7:3U v. v. .Nulturos centre.! 
kvtojo, laisvai vartojančio abi j T „ _. . ,. , . o c " . i — L B Detror apylinkes 25 m. Ta p pat prašoma jau-! - . . - - . . . v ; . . . \. ! {sisteigimo suka :i numatoma pa 

ryti fondą skaučių kelionei pa-; vo šeimininkėmis. Svečius links-
remti; Bus renkamos aukos prie j mins Vytauto Petrausko orkest-
parapijų ir khu—e susibūrimuose ras "Atžalynas". Stalų registracl-
aukų lapais. | ją praves Vytautas Petrulis. 

— Rašyt. Vytauto Alanto. — Solidarumo mokesčio rinki-
naujausio romano "Liepkalnio mas vyksta sekmadieniais pr'e pa 
sodyba" sutiktu'<> reng'a Detroi- rapijų. Be bendruomenės valdy
to apylinkės valdyba. Su knyga bos narių, renka Česys Šadeika, 
supažindins raš.rojas Balys Gra- Jurgis Mikaila ir Vacys Urbonas, 
žulis. Vakaras r.)fa gruodžio 3į ( N u k e i t a į 4 pusL) 

laisvai 
kalbas, 
nimą ir ' -
pramokti lietuviškai irgi 

minėti 1978 m. balandžio mėne-

ruotis pas Janiną Udcienę, telef. |" : s;. Įvykiui atžyruti bus surengtas 
į koncertas ir m c i paroda Kultū-

tsutinę stovyklą iš Detroito Ga--j 
bijos tunto vyks 10 merga'&ų~' 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. S3rd St. 
Chicago, IŪ. 60629 

TeL 476-34M 
Valandoj pagal r 'sitanm<į 

Sabina Klat ir Estelle 

542 047'^ 
T . ... , . c . . !ros centre. Ipra^to kalbu šablono - J Australuos skautu 6-tąią. , • '• nebus. 

- Tautos Šventes minėjime 
rugsėjo 11 d. fctivo surinkta 932 

Jos reprezentuos Detroito į * ^ ^ AtskK-us išlaidas 225 
VIHS .r yra parengusio, (pasirodys ^ . . ^ 7(r7 ė ( . ^ L p jnjgai b m 

į panaudoti švietimui ir kult. rei-
gos Prekybos ir Pramonės muzie- kalams. ' . *? • 
jų 'Christmas Around T b e i — Spali) 12 d. posėdy j LB^Of. tel. 776-5162; rez. 737-5047 
World" lietuviams skirtą dieną.! apyl. "valdvba paskyrė lėšas litu- 2649 W. 63rd St., Chicago, IU 
Vladas Ruzgą apsiėmė organizuo anistinės mokyklos naujiems va-
ti autobusą šiai išvykai. M.R. dovėliarrrs įsigyti. Pusė sumos bus 

įtekta tuoj. o likusioji dalis — 
Įplaukus. 4 kasą daugiau paiamų. 
Taip-pat nutarta apmokėti dalį iŠ-

DĖKOJAME 

A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. K A L 
& A S S O C I A T E S 

Darbo vai. nuo 9 Iki 5 vai. vak 
Trečiadieniais uždaryta 

Seštad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisinius 

Data rimus 

Pakėlimą pravedė centrinio Ritu
alų komiteto nariai — F. Petkus 
ir S. Zagar. Po to buvo prisaik
dinta naujoji valdyba. 

• 

Kelionė į šventąsias vietas pra
sidėjo Trijų Kryžių šventovėje 
maldomis už visus mirusius lie
tuvius. Grįžus j bažnyčią, buvo 
giedamos giesmės, jų tarpe ir tos, 
kurias kun. Jurgelaitis yra išver
tęs į lietuvių kalbą. Paskui buvo 
uždegtos žvakės už kiekvieną mi
rusį apygardos narį. Buvo palai- , šias už jos sveikatą, 
minimas, ir po jau vfs ar t inos j 
prie altoriaus grotelių pagarbinti 
Švento Kryžiaus relikviją. Užbai
giant kelione į šventąsias vietas. , 
Eleonora Šlužienė pasakė gražią i S0K1US s u "ZKandziais. 
kalbą. Ji bus atspausdinta "Vy-

gardos pirmininkas Algirdas Bra
zis 

IŠ GARY VYČRJ 
KUOPOS VEIKLOS 

82 vyčių kuopos- susirinkimas 
Gary mieste buvo rugsėjo 18 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, po 
10 valandos mišių. Atidarymo 
malda buvo skirta sunkiai ser
gančiai narei Barborai Ciplienei, 
kuri dabar yra Minnesotos ligo
ninėje. Nutarta užprašyti šv. mi-

Juozas Janušaitis buvo priimtas 
į kuopą kaipo naujas narys. Bu
vo nutarta suruošti rudens 

užbaigtas 
ryje". 

Savaitgalis buvo 
karštais užkandžiais. E. Berczel
ly ir F. Petkaus ant greitųjų su
ruoštais. Tuoi užkandžius ruošti 
padėjo dar B. \ore ikas , E. Siu-
zas. M. Lucas ir E. C. Mantz. J. 
Mantz ir R. Noreikas daug mums 
padėjo aprūpindami barą gėri
mais visą tą savaitgalį. 

Dėkojame suvažiavimo atsto
vams ir svečiams, atvykusiems iš 
Clevelando. Detroito ir Pitts-
burgho. Kai prie jų prisidėjo mū
sų kuopa, tikrai nepaprastas sa
vaitgalis pasidarė, 

J apygardos valdybą buvo iš
rinkti šie mūsų kuopos nariai: 
kun. Valteris Katarskis — dva
sios vadas, Aldona Ryan — pir
mininkė. Ada Sinkwitz —II vi
cepirmininkė. Elotse Berczelly — 
protokolu sekretorė, Eleonor 
? lanta2 —soaudos atstovė ir Ma-

•r Locas — Kultūros komiteto 

nenustatyta. Uršulė Ta\arienė 
apsiėmė tvarkyti bufetą, jai pa
dės Mildreda Jagelienė. Albina 
Zook, Navikienė. Dalė Špokie
nė, Irena Macienė, Birutė ir Ma
rytė Ruzgienės. 

Buvo \aidybos rinkimai. Nete
kome protokolų sekretorės, kuri 
išvyko studijuoti į Purdue uni
versitetą Lafayette mieste. Ir ka
sininkas Walter Primer išėjo, jis 
studijuoja Indianos universitete 
Terre Haute mieste. Ričardas Ja
nušaitis irgi nebegalės eiti finan
sų sektretoriaus pareigų. Dėkoja
mo Lindai, Valteriui ir Ričardui 
už sąžininkgą darbą organizuo
jant mūsų naujai įkurtą kuopą. 
Tuščias vietas užpildė nauja pro
tokolų sekretorė Julie Zook. nau
ja iždininkė Kristina Tavaraitė ir 
nauja finansų sekretorė Monika 
Jagielaitė. Iš praeitų metų valdy
boje pasilieka primininkė Mildre
da Jajieiienė, vicepinrJriir.kas Ri
čardas Mačy;, 'Vyčtc ' ' kcrcipcr.-

Nors ir pavėluotai, tačiau nuo
širdžiai dėkojame Algirdui Bra
ziui, Henrikui Petraičiui ir Irenai 
Sankutei. už taip gražiai suruoš
tą Liepos Ketvirtos gegužinę. Dė
kojame visiems, kurie dirbo joje. 

Illinois - Indianos 
apygardos valdyba 

VAJUS PASIBAIGĖ 

Illinois-Indianos apygardos nau 
jų narių verbavimo vajus pasi
baigė. Sabina Klatt, Estelle Ro-
gers, Valerija Jurgaitienė ir Anelė 
Pocienė daugiausia jame dirbo. 
Apygarda padidėjo dvidešimt j 
penkiais naujais nariais. 

Tos didelės vajaus darbininkės: ' 
, , ' =.'iiiiiiiu;iiui!iM.::ii!iiii!iuiiMiiHiiiiimiiiHniiiiiiitiinimiiiuiiiiHiiiiiiiiiHimmiis 

uz savo darbą gavo premijas. S r 
Premijas joms paskyrė lietuviai j E 

KET7ERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

A N E L E MIKIE NĖ 
1973 m. spalio 21 d. po i lgos ir sunkios l igos amžinuoju 

miegu ūjmiq;o mūsų žmona ir mamytė . 
š ios liūdnos sukakt ies proga spalio 21 d. 9 vai. r y t o ir spa

l io 23 d. 10:30 vai. ry to Dievo Apvaizdos bažnyčioje Detroke 
bus atnašaujamos šv. Mišios už j o s sielą. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįs tamus kar
t u su mumis prisiminti a. a. Anelę savo maldose. 

-.•v:- Nuliūdę: V y r a s ir duktė su še ima 

m r imnjšisiAs <VOKLD-WIDE DAILY 
Second clas8 pyrage puid at Chlcaeo n l PuMfahed Safly 
except SVmdavs, Legai Holidays iays after Christmas 

and Eaater by the Latnuaaian Catholic Press Society. 

P R A N E Š I M A S 
Per vtsus praėiusius metus DRAUGO adfrvnmraciia fuoMsi 

prie didelių technišku pagerinimų ^pausd'nirne ir dieTaCcir 
išvaizdoje. Del įvairių ir visiems žinomų priežas'ių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo 5. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 

metams 6 mėn. 3 mėn. 
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur J.A.V 31.00 18.00 13.00 
Užsienyje 34.00 20.00 1 5 . » 
Savaitinis 25.00 15.00 9JQO 

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų; 
šeštadieninis su priedu 25 centai. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto į 

TeL PR 84229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GKRKT.as LIGOS 
2858 West 6Srd Stroet 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6 . DALUKAS 
%ka£erlja tr motenj Ugon 
Ginekologine Chirurgija 

6448 80. PnlMkl Road (Crawford 
MedkaJ Building). TeL LC 5-6446 
Priima llgoniua pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti S7 4-8004 

DR. V L RLA2YS 
PLAUCTŲ IR VIDAUS UGOS 

MamneOa Medloal Oenter 
« l«a So. Redzlc Avenve 

Vai plrmad.. antrad Ir ketvlrtad 

TeL ofiso b? bato; OLyrnpic 2-41& 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Av©., demro 
KCaadien l-S va!, ir 6-8 vai t a t 

i&skyrus trečiadienius. -į 
Seštadieniaia 12 Ui 4 vai. popiet 

6 Iki 7:80 vai. vakaro 
Sa&tad. nuo 1 iki S vai 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 6-2670 

RexkL teL WAIbrook &-J04h 

TeL REliance 5-1811 
0R. WALTER i. KIRSTUK 

(Lietuvis gyd>io.Tas. 
8925 West 59th S t ren 

Vai., pirmad., antrad., ke»virta«l. lt 
Pfcnktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir ',-% 
vai. vak. Treč. Ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTKURGfi 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ MGOS 

SPFCIAUST« 
MFDICAL BllLDIJCG 

7156 South Weetera A i — B. 
Valandos: Kasdien nuo 10 »aL ryto 

Iki 1 vai. popiet 
Ofiso teL R E 7-1188; rezid. tf » l t 

TeL ofiso RE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. DRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VAL.: pirm., antr.. ketv. ir penkt 
1 :00 -5 :00 vai. popiet, treč Ir seet. 
tik susitarus. 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perem* 

DR. EDMUND E. CIARA 
C PTOMETRIST AS 

2769 West Slst Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą.: pirmad. ir 
ketv 1-4 ir 7-9: antrad u penkt. 
10-4: iestad. 10-8 vai. 

prekybininkai, geri vyčių d rau- ;g 
gai- ; | 

Vienas iŠ jų yra Ričardas Šlaus ; r 
tas. savininkas restorano Dia- \ g 
mond Head, 3321 West Colum-jS 
bus Ave. Puikaus restorano, įvai-jS 
Tiausių daržovių, vaisių, marinuo- I £ 
tų grybų kalnai sudėti yra a n t , § 
užkandžių stalo. Galima valgyti j ;= 
kiek nori. O patarnautojos yra į j= 
japonės, savo tautiniais rūbais ep- | E 
s i rengusios. 

Antras vyčių geradaris, jų nau
jų narių verbavimo vajų stipriai 
parėmęs, yra laidotuvių namų sa
vininkas Petras Bieliūnas. 4348 S. 
Caltfornia Ave. Jis niekuomet ne ' 
atsisako, reikalui esant, vyčiams 
padėti. 

Trečias geras žmogus; kuris 
vyčių ir šį kartą neužmiršo, yfa 
John Henson, savininkas Bettėr 
Products, 2509-11 West Augusta 
Blvd. 

Illinois - Indianos apygardos 
valdyba dėkoja tiems trims vy
čių geradariams, ir tiki. kad ir a-
teityje iie nepamirš ^-yčitu Taip 

dt^tė R;U Tivcrai tė ir " D r a u ^ ' p.rrr.ir.ir.ke. Viruc sveikir.arrui. 
Sve:;<:r.irr^ ia-.- :-.^u.'£us:ą r.z- kcrdspcr.der.^ Maryte R-rgier.e 

.•:. ?-•-..ck S-™l-y. Z^pat svcuu-i Kir^ąvat a^u£>^U Gh:ca-

| pat apygarda dckoja tom; ketu-

MARQUETTE AUTO CLINIC 
6&>>oB So. Carlfornia Ave. — T d . 471-02S3 

* 47^8872 
Užsienio ir Amerikos automobiliai 

Tune up ir vėsinimas (AIR CX)NDmONING) 
STABDŽIAI 6 mėnesių a r 6,000 mylių garant i ja 
už mūsų darbą (pataisymus). Atdara nuo 7 v. ryto. 
rki 10 vai vakaro. Savininkas Norbertas Leagyv 

Ofn. teL 735-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGft 
Specialybe —• Nervų Ir 

Emocines ligos 
CRAWPORD MEDICAL B17IUDING 

•449 So. Polanki Road 

valandos pagal susitarimą 

Bedd. teL — GI 8-6873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

61M So. Kedde Ave. WA 5-2670 
Valandos pagal sosftartma. 4t* ae-

mttthryim sluunbtatl: Ml 3-00*1. 

DR. L B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TA — BE8-58M 
Specialybė Aklų ligos 

8907 Wesft l tSrd Strant 
Valandos pagal snaltanmą 

I 
tniiiinMiiiM,.. MitiiiiiiMHiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitniininMHtr 

darbirankėms -II 

JIHlMIUIillllilin!i| | | | | | | | | | | | | |Ullilllllllllllllllllll |Ui| | | | | | | | | | | |H|| | | | | | |tUIIIUIIfmHir^ 

I "MANO LAIMĖS IR NELAIMĖS LIETUVOJE I 
I IR AMERIKOJE" 
§ Autorius JUOZ.\S KATKUS 

l Kny?? gražiai iSleista. didelio formato ir turi 232 pusi. I 
| Kaina su r siuntimu $3.80. Išleista Miami Beach, Fl 1977 m. j 
Į Tai eiliudB aprašymai pradedant nuo lopšio Lietuvoje i 
s ir įvairūs ruotykiai Amerikoje. 
\ To p r - s autor iaus yra surinkta ir išleista 
= J I O K I^TOKAI- ITOKAI — U šimtu jva i riaušių | 
3 j?K>ku, 221 nofl. Kaina su rJ€r,$lt,^t-'r^,; S'3.30 5 

Kac j - . . s ako ab: kzry^as iš karto. ;as gauna už $5-45 su I 

I 

Ofiso teL — P B 8-2220 
DR. JANINA JAKtEVIčIUS 

J O K • A 
V A I K Ų L I G O S 

26S6 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad.. ketvlrtad. tr penkt. 
nuo 12 Iki 2 vai. Ir nuo S lkl 8 vai 
vak. fleita d. nuo 1 lkl 4 vsi. 

Ofs PO 7-660ts Bes. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 83rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUDAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
BL4 Ks. Wflstsrs Aveass 
1MB Ks. W s s s m Avssss 
TM. atsakoma 12 valandą, 

488-4441 — 161-4606 

poi^Iur.:... Ua iakymui iių^ti. DRAUGr^-lS. 4545 W. 6 3 r t 3Į r;orr_i vyturu 
suridirfia organizacijai naujų na- J | St.^ Cluca, ffi. £0629. 
ri* *^ ~ i iiiiiiHiiiiiiininiiimiiiiiiMnsfiy • I M I 

II 
si 

įstaigas te kate teL 682-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1687 B. 48tti Oisffc, Cicero 

10-12 Ir 4-7 
t * « 4 . * s s l t 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 64881 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(?l-o« ir Campbell Ave. kampas. 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrad. Ir 
penktad. 3 iki ? v. p. p. Tik susfctara* 

O P T I C A L S T U O I O 
VIOLETA KAROSATrft 

7051 So. Wasbtenaw. TeL 778-67CI 
Pritaikomi akiniai pagal Kydvtojv 

receptas. 
Didelis akinių reniu pasirinktmat 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:16 
Ketv 1-8 v. vak. Selt 10-4 vr p. • 

Trečiadieniais uždaryta. 

Tetef, — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

%K.rc LIGOS — CHIRIROMS 
Ofisai: 

l t t No. WABASH AVK. 
4200 NO. CENTRAL. AVE. 

Valandos pagal suattarlm% 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietūviikal) 
OPTOMETRISTAS •"» į • 

Tikrina akis. Pritaiko SSSaak te 
"Contac* lenses^ 

2618 W. 71st St. - Tel. 7S7416S 
Vai pagal susi*arlm8, UMaryta tr^ 

DR. LEONAS SEIBDTIS 
INKSTŲ, POSLfiS I R . 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 7764886, rezid. 448-8645 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4256 W. 63 rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rerfdendjos telef. OR O-SSlT 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvir tai 

ntio 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas tr rez. 2652 W. KOtti SL 

TeL PRospect S-1SSS 
Ofiso vai.: pirm., antr., trafi. k 

penkt. nuo 2-4 vai. ir 4-8 v. vak 
8e«t. 2-4 p. p. tr kits. 

Ofiso teL H E 4-913S, 

DR. f . TDMASOIIIS 
C H I R U R G A S 

2454 We*t 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. tf 
2-6 tr 6-7 — M anksto 

ca s-sits 
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UleEaSa neotalsfanH 

VMDOBJUME PADŪMAVUSI PADANGE BLAIVOS 
Keliaujant iš Chicagos Gary 

link, į akis krinta Michigano eže
ro pakraštyje išsirikiavusių plie
no fabrikų ir kitos pramonės ka
minų virtinės. Tai Amerikos vi-
durvakarių sunkiosios pramonės 
centras, prisiglaudęs prie pigaus ir 
patogaus vandens kelio. Šiame 

Būna menininkų, kurie savo šytojai daugiau nusipelnė oku-
gyvenime padaro staigius, neti- pantui negu lietuvių literatūrai, 
ketinus, jam pačiam daug kai- jie buvo paminėti Lietuvių enci-
nuojančius posūkius. Vienas to- klopedijoj ir daugely vadovėlių, 
kių yra ir amerikietis rašytojas o pagaliau ir patys mažiausiai 
Howard Fast, kuris rašė komu- okupuotoj Lietuvoj besireiškią li-
nizmui palankias knygas, buvo teratai aptarti Pr. Naujokaičio li-
suimtas už nenorą liudyti anti- teratūros istorijoj. O šis leidinys 
amerikinei veiklai tirti komisijoj, skirtas ir mokslui, juo naudosis 
bet vėliau nuo komunizmo nusi- mokytojai ir mokiniai, todėl 
suko. Jis buvo gavęs Stalino pre- verksmas, kad slepiama nuo iš-
miją, jo knygos buvo spausdina- eivijos vaikų literatūra, yra be-
mos už geležines uždangos, ra- prasmis. 
sytojas gavo įvairaus pobū- Bet gal galėtų pasakyti "Perga-
džio gausių honorarų, tačiau viso lės" bendradarbiai, kur dingo I bant duonos kąsnį, 
to atsisakė. Jis pasmerkė komu- pavardės Lietuvoj taip pagarsė- Iš savo tautos istorijos prisime 
rrizmą, nepaisant, kad jam iškel- j u s į u \fer0 a r Tomo Venclovos? 
ti buvo parašęs nemažą knygų. j u k Meras išleido keletą knygų, 
Su jo atkritimu nuo komunizmo daugelis jų buvo versta i vadina-
fo vardas Sov. Sąjungoje buvo mas tarybines kalbas, o šiandien 
išbrauktas. Visa tai prisimintina j a u Mero ir Venclovos vardų ne-
dabar, kada autorius išleido bėra, lyg niekad jų ir nebūtų bu-
naują knygą <cThe Immigrant", v e . Komunistinėse enciklopedijo-
už kurią vien už kišeninę laidą <« neužsimena lietuviai rašyto-
gavo 832,000 doL honoraro. Yra j a i , nekalbant jau apie jų apta-
parašęs 55 knygas ir dalis jų pa- rimus kokiuose 'kritikos leidi-
dėjo jam susidaryti komunistinia- niuose. Komunizmas bijo ne tik 
me pasaulyje vardą. Tačiau jis vakarietiško kūrinio, bet net ir 
viso to atsisakė. rašytojo vardo. Čia niekas nekal-

Panašiai kaip H. Fast yra pa- ba apie kokio Onvelio knygas, 
darę ir ne vienas lietuvių ir jų kuriose išjuokiamas komunizmas, 
vardai dingo iš Lietuvos žurnalų, bet kalbama apie paprastą litera-
katalogų h kritinių aptarimų, turą, nieko nekenksminga ko-
Tokie yra L Meras, Jurašai, T. munizmo atžvilgiu. Pavergtos 
Venclova. Jų vardai nebeminimi, Lietuvos literatūros istorijoj ne
neš komunizmui baisus ne tik galima rasti neabejotinai išeivi- . . . 
knygos, bet ir laisvę pasirinku- jos, o taip ir Lietuvos poezijai įdarb,s priklausydavo nuo fabn-
sio rašytojo vardas. * turėjusių įtakos viduriniosios j **nt0[malones ar turimo raume-

A kartos poetų ir beletristų vardų. nx* ^^o-

Nedarbo, infliacijos ir 

PETRAS 1NDRE1KA nes prisideda ir kitos pramonės 
šakos, pvz. elektronikos ir Zenith 

šis reiškinys skaudžiai paliečia ir I radijo bendrovė rimtai žada per-
Washingtoną, kur iš Youngstovvn, 
Ohio, keli autobusai atleistų dar
bininkų bandė demonstruoti prie 
Baltųjų rūmų nešiodami pla
katus su įrašais: plieno fabrikų 

mesti įmones į Meksiką ir Tai\va-
r.ą. nes ten pigi darbo iėea ir ne 
tokios kietos unijos, j 'e pelną sems 
rieškučiomis. Juokingai atro :o. 
kai prie Zen-th b-vės tie patys dar-

pramonės centre teko pirmą kartą uždarymas verčia miestus vaiduokl bininkai sukėlė demonstrar'ias. 
susipažinti su Amerika ir ne vie
nam lietuviui — su jos konflik
tais, milijonieriais, darbininkais ir 
su unijos pareigūnais, užsidir-

name. kad žymi lietuvių srovė 
pasuko į JAV nuo 19 amžiaus vi
durio, verčiama tėvynėje susida
riusių nepalankių gyvenimo są
lygų ar viliojančio garso apie di
dėjančią Amerikos gerovę, tikin
tis užsidirbus pinigu sugrįžti na
mo. Tie varguoliai, kurie rizikuo
dami keliaudavo į "aukso" šalį 
varge mirti arba grįžti turtuoliais 
su cigaru burnoje ar kaubojaus 
skrybėle ant galvos, nebuvo na
ivūs, bet gilaus tikėjimo lietuviai 
ir nenutauto patekę į tūkstančio 
veidų Ameriką. 

Su širdgėla tenka apgailestau
ti tuos, kurių jaunystės svajonės 
išrūko dūmais per plieno fabrikų 
kaminus, nes tada darbininko už-

lių namais. Tačiau vyriausybė, sukdami: biznieria:, kur iū>v 
nesiskubina ateiti plieno pramo- patriotizmas! Bet pamiršo, kad 
nei į pagalbą, nes ir taip turi daug I jie į demonstracijas atvyko su To- j > 
rūpesčių su šlubuojančiu tautos i yotomis ir pan. JeiVu mes patys' 
ūkiu ir su užsienio politika, ypač neperkame mūsų pačių ranko

mis pagamintu prekių, tai kodėl 

Neseniai Vakarus pasiekusia
me "Pergalės" 7 numeryje Vyt. 
Kazakevičius, prisiminęs D. Bra-
zytės Bindokienės redaguotus 

Sov. Sąjungoje dingsta ne tik 
knygų aptarimai, bet ir vardai. 

* 
Vardo baimė Sov. Rusijoje yra 

skaitinius mokyklai "Lietuvių Ii- kroniška. Tiesiog sunkiai įsivaiz-
teraturos skaitymai" rašo: "Seš- duojama. Jeigu jie bijo beminėti 
tadieninių mokyklų sistemoje ir išleistus ar pabėgusius rašytojus 
toliau siekiama perteikti "iš- Kuznecovą, Tarsį, Solženicyną, 
kreiptas lietuvių literatūros yaiz- Amalriką, Bukovskį, Siniavskį ir 
das". Žurnalas skundžiasi: kitus, tai gali būti kiek ir supran-
"Skaitytojas neras S. Neries, P. tama, nes jie yra įsijungę į kovą 
Cvirkos,JustinoMarcinkevičiaus, su komunizmu, bet partija bijo 
E. Mieželaičio ir kitų lietuvių au- ir visai nekaltų, bet iš istorijos 
torių". negalimų išmesti vardų. 

Neseniai išėjo ir kita skaitinių Rašydami apie stalo tenisą ko-
knygą, redaguota J. Masilionio. munistai surašė įvairius lahnė-
Toje knygoje taip pat, nėra nei tojus ir laimėjimus, tačiau išme-
Venclovos, nei Neries, bet tenka tė visos Sov. Rusijos keletą kartų 
priminti, kad niekas išeivijoje stalo tenisą laimėjusio meiste-
nebijo kartoti Neries vardo. Jos rio dr. Saunorio vardą vien todėl, 
ir eilėraščių, pvz. "Eglės žalčių ka- kad jis emigravo į Kanadą. Juk 
ralienės pasakos", pasiklausoma, pagaliau stalo tenisas tai ne ra-
mūsų aktoriai pateikia J. Mar- šytojas, kurio knygomis išgirdę 
cinkevičiaus dramų ištraukas, a- pavardę gali kai kas susidomėti, 
pie rašytojus prisimenama mo- Sov. Rusijoj ir jos užgrobtuose 
kyklose, bet specialiai gilintis į kraštuose žmogus, jeigu jis vienu 
S. Neries ar A. Venclovos komu- ar kitu būdu nuo jos atsiribojo, 
nistinius raštus toli gražu ne Ii- jau nebeminimas. Tai visa liudija 
tuanistmių mokyklų uždavinys, komunizmo netikrumą, nors ir 

Neseniai buvo perkurtas Sov. paremto enkavedistinėm jėgom. 
Sąjungos himnas ir iš jo išmes- Skųsdamiesi pavergtos Lietu-
tas didžiausio visų laikų tirono vos statytiniai, kad mes pralei-
Stalino vardas. Mes seniai teigė- džiame jų vardus, labai klysta. 
me, kad jis tironas ir kad S. Ne- Tegu pasižiūri į mūsų vadovėlius 
ris, parašydama jam poemą, nu- i r enciklopedijas, o iš antros pu-
sikalto ne tik lietuvių tautai, bet sės tegu deda nors kiek pastangų, 
ir visai žmonijai. Šiandien su tuo kad Lietuvos gyventojas nebūtų 
jau sutiko ir komunistų partija, laikomas aklu, o galėtų būti su-
dažnai besiskelbianti "neklai- pažindintas nors kiek su lietu-
dinga". Komunistai išmeta Sta- viais kūrėjais, esančiais Vakarų 
lino vardą, o pagal Kazakevičių pasauly. Tegu praveria kiek lan-
mūsų vaikai turi gilintis į tam ti- gą, kad išgirstų bent vieną var-
ronui išgarbinti skirtą poeziją. dą ar išvystų nors ir ne pilną jų 

* kūrybos vaizdą. 
Nepaisant, kad kiti lietuviai ra- AL B. 

Amerikos pramonė seniau 

Keitėsi laikai, augo ir klestėjo 
Amerikos ekonominis gyvenimas, 
steigėsi nauji fabrikai, didėjo ir 

su prekybiniu biudžetu 

Importo ir eksperto išlypnirnas 

Prekybos departamentas nuro
do, kad iki metų galo importas 
viršys eksportą bent 25 bilijonais 
dol. suma. Kongresas ir banki
ninkai rodo didelį susirūpinimą, 
kad toks didelis skirtumas gali pa
kirsti Amerikos prekybines varžy
tines tarptautinėje rinkoje ir dar 
padidinti ekonominius sunkumus. 

Kur gi priežastis, kad susidarė 
toks didelis skirtumas Amerikos 
nenaudai? Pirmoje eilėje, tai aly
vos importas i? arabų kraštu. Už 
naftos įvežimą Amerika šiemet 
turės sumokėti 40 bilijonų dole
rių, kas sudaro apie vieną trečda
lį viso importo, o kur gi Tayotos, 
Volkswagenai ir spalvotos TV iš 
Japonijos ir sandaliai iš Tahvano. 
Vyriausybė nevaržo importo, nes 
sakoma, kad išmesti doleriai į 
užsienį sudaro akstiną atsilikusių 
kraštu gerovei kelti. Gal ir taip, 
bet reikėtų žiūrėti ir savų reika-

^ . lu, nes rvežtos S užsienio pre-pheno pareikalavimas. Tarpuka- , . .v__ . .Y . , V T J . _._ . . . ._.._-_ i kes išstumia is rinkos savąsias, o 
darbininką iš fabriko į gatvę. rio laikotarpyje atsirado įvairūs 

technologiški išradimai ir nuo 
tada tarp vadovo ir darbininko 
atsistojo uniios tarpininkai «u kie
tais reikalavimais tiek atlyginimo 
klausimuose, tiek darbo sąlygų ge
rinime. Vyriausybė atėjo su šva
ros ir oro taršos reikalavimais. 
Plieno fabrikų savininkai — 
bendrovės pasijuto, kad visi reika
lavimai sunku ištesėti ir paten
kinti nesumažinus pelno. Sunku
mus dar padidino sumažėjimas 
plieno pareikalavimo automobi
lių gamybai, nes jiems jau pradė
ta naudoti lengvesnės medžiagos, 
kaip plastika ir aluminijus, be to, 
padidėjęs importas iš užsienio ir 
bendra ekonominė padėtis. 

Prasideda plieno gamyklų kros
nių gesinimas ir darbininkų at
leidinėjimas iš darbo. Susidariusią 
padėti bandoma teisinti neapval-
doma infliacija, prekybos nesu 

norėti, kad pramonininkai jas ga
mintų. 

Maždaug iki 1975 m. plieno 
pramonė turėjo vyraujantį vaid
menį Amerikos ūkiniame gyveni
me. Bet pradėjus jai silpti ir ma
žėti pelnui, ypač susidūrus su 
stipria užsienio konkurencija ir 
plieno importu, užsienis galėjo jį 
parduoti daug žemesnėmis kai
nomis bent 10 proc. pigiau, o ja
ponai net 15 proc. Plieno impor
tas greit pasiekė 30 proc. vietinės 
gamybos ir to pasėkoje 30 proc 
darbininkų turės pasitraukti iš 
plieno fabrikų, nes jiems tenka 
sumažinti gamybą. 

Dažnai skaitome, kad plieno 
pramonės įmonės skaudžiai bau
džiamos už oro ir vandens taršą. 
U. S. Steel b-vė jau šiais metais 
išleido 144 milijonus dol. vien tik 
oro ir vandens taršos sumažini
mo įrengimams, kur gi dar sumos 
modeminimui ir kitiems pato
bulinimams. 

Monetarinis fondas 
Didelį galvosūkį Amerikos pra-

Lietaviai registruojami j Vyčių konferenciją Bridgeporte, Conn. Nuo
traukoje matyti Naujosios Anglijos Lietuvos Vyčių viceprez. George 
Radzwll!is (kairėje) registruojąs svečius, atvykusius j Vyčių suvažia
vimą, -.vykstantį St. George bažnyčios salėie Bridgeporte, Conn. Sią 
nuotrauką įsidėjo ir "Bricfečpori Post" laikraštis spalio 3 d. laidoje. 
Registruojasi M. Picard ir Al. Jaritis 

ga žvakę didžiosioms pasaulinio 
masto religijoms, neišskiriant ir 
"komunizmo". 

Šio fondo būstinė yra Wasing-
tone ir Amerika dalyvauja jame 
su didžiausiu įnašu. Jis buvo su
kurtas 1944 m. Bretton Woods, 
N. H., teikti pagalbą nuo II pa
saulinio karo nukentėjusiems kraš
tams Dabar jo svarbiausias užda
vinys reguliuoti tarptautinę pini
ginę rinką ir nustatinėti p'niginio 

APGAULINGAS 
DAINININKAS 

Wolf-
geras 
Tūlas 

Vak. Berlyno teisėjas 
gang \Veissbrodt yra 
"pop" muzikos žinovas, 
amerikietis, atvykęs į Berlyną 
iš Amerikos, pasivadinęs Little 
Ričardu, pradėjo vaidinti Va
karų Berlyno scenoje. Liti!e 
Richardas yra žymus "pop" dai
nininkas, teisėjui Vveisbrodiui 

i v , gerai žinomas ir todėl jam pa vieneto santyki su kitų kraštų 6. ___,, .. . . ,__„ . — ~ £~, 
valiutomis, pvz., 1971 m. Ameri
kai atsisakius nuo auksinio pa

sirodė įtartina, kad bilieto kai-
!na į koncertą afišose buvo nu-
rodvta tik trvs markės. Tai3ė-

Juk žinome, kad vyriausybė viso
kioms paramoms priedo dar išme
ta milijonines sumas, kurios kau
piasi svetimtaučių rankose ir, 
jeigu jie vieną dieną, pvz. arabai, 
mestu turimus dolerius į rinką, 
jie lengvai galėtų pakirsti dabar
tinę svyruojančią dolerio vertę, 
sugriautų ant netvirtų pagrin
dų pastatytą tarptautinę pini
ginę pusiausvyrą ir kartu padidin
tų infliaciją. Tada už duonos ke
paliuką mes mokėtume gal kelio
lika dolerių. Tai jausdamas pre
zidentas siūlo suvaržyti alyvos im
portą, taupyti energiją, gaminti 
mažesnius automobilius, o benzi
no rijikus apdėti specialiais mo
kesčiais, pakelti gazolino kainą. 
Bet tos geros intencijos atsimuša 
į vartotojų nuotaikas ir neįgyja 
Įstatyminės galios, o japonai ir 
vokiečiai gamina Toytas ir Volks-

grindo doleriui, šis fond* nusta- ^ ^ k o n . 
te, kad doleris bus lygus 2,50 DM. £ ^ fc ^ . ^ P J c h a r d ą > . t * 
Reikia išlyginti darbą ir paramą 'porą minučių išgirdęs dainuo-

Tarptautinis monetarinis fon- jant, jis tuoj nubėgo prie tele-
das atlieka lyg gaisrininko parei- fono ir paskambino policijai, 
gas beįsiliepsnojančiai infliacijai, | Policija tą dainininką nutem-

monei sudaro ir Tarptautinis mo- j mesdama auksą į rinką, o auksą jis pė nuo podiumo, o " Little Ri-
netarinis fondas, kuriam priklau- j sukaupia š savo narių; kurie na-: chardt" pasirodė esąs John 
so 131 nekomunistinis kraštas, t r j 0 mekestį apmoka auksu, imant Montgomery iš Amerikos. Iš-

pagrindu nacionalinį tautos ūkio; tardytas, jis buvo paleistas, bet 
produktą ir mokėjimo balansą,, to vakaro pajamos apie 1500 
įnesan' nustatytą procentą. Sis markiu laikinai sulaikytos, 
fondas yra lyg koks "iuperinterna-' Teisėjas Weisbrodt pareiškė: 
cionallnis" bankas, kuris pajėgia • "Manęs jie negalėjo apgautu 

ekonominį pajėgumą, teikdamas' kontroliuoti įvairių kraštu eko-JAš Little Richardą prieš dve-
lengvomis sąlygoms kreditus vie- n o m nį gyvenimą ir jam diktuo-jjus metus buvau girdėjęs Lon-
tinės parmones stiprinimui. Nese- £ p v Z o į ada Italijos vyriausybė į done dukart. Jis man po Elvio 
niai jis paskyrė 10 bilijonų dol. i atsidūrė neišbrendamose bėdose' Presley yra didžiausias "rock" 
sumą, tiems kraštams, kurie ne- <Jė] nesuvaldomos infliacijos ir. dainininkas. Aš nepakenčiu, 
pajėgia apsimokėti skolų arabams grėsė krašto bankrotas, į pagalbą! kad su panašiais triukais ap-
už importuota naftą, o iki 1987 m. Į atskubėjo fondas su 530 mil. dol. I gaudinėjama publika". A. T. 
tikisi sukaupti bent 100 bilijonų! paskola vien tik apmokėti ara-
doL įvairioms paskoloms, kad.bams už naftą. Jis turi nemažos 
"trečiasis pasaulis" galėtų suma-: jtakos ir Amerikos gerovės svyra-
žinti prekių importą iš pramo- į v ; m a m S i nes, jei jis neduos pasko-

bet jo vadovybėje jaučiamos ne
palankios prokomunistinės nuo
taikos Amerikos atžvilgiu. Š:s fon
das savo piniginiais ištekliais sten
giasi pakelti "trečiojo pasaulio" 

— Iš 20,000 žydų, vykusių į 
Izraelį ir vėliau atvykusių į 

ninių kraštų ir kad socialistinės, ] o s prekių pirkimui iš Amerikos,į JAV, pusė apsigyveno New 
Yorke. jėgos turėtų pozityvios įtakos į so-j Brazilija ar Egiptas vargiai pa-

ciaIdemokrat.rnę evoliuciją. j jįgs ką n o r s importuoti. 
Tarptautiniam monetariniam. Čia tik palietėme keletą veiks- pasaulio dalės varguomenės į vi-

balansavimu ir kitomis priežastį- j vagenus, kuriuos labai lengvai' fondui vadovauja H. J. Witteveen, J n ių, kurie turi įtakos į plieno j duriniąją klasę dažnai iškelia ne 
mis. Bet iš plieno fabrikų kasdien j įperša amerikiečiams — tik juos į priklausąs Holland' Peoples Party pramonę. Aišku, kad jais proble- tik ekonominių, bet ir socialinių 

for freedom and demoeracy ir Į mos nesibaigia. Bet sooologiniu! problemų, kurių, vyriausybei nemažiau besiverčia dūmai, turime { pirkite ir taupykite energiją. 
švaresnį orą, gal tyresnį Michiga
no ežero vandenį ir mažesnę duo
nos riekutę ant darbininko stalo. 

Merdi ir kita pramone 

Prie merdinčios plieno pramo-

U- • ! "Sufi" protestantiškam sąjūdžiui,' požiūriu visi veiksniai turi įtakos 
kuris ekonomiją maišo su misticiz-' į tautos ūkj ir ekonominį gyveni
mu ir per savo ceremonijas užde- mą ir staigus iškėlimas didesnės 

pajėgiant laiku išspręsti, kyla ne
ramumai, į kuriuos lengvai įsis
praudžia komunistai. 

TEISINGAS KARDINOLO 
ŽODIS 

Lenkijos katalikų Bažnyčios 
primas kardinolas Višinskis 
paskelbtame ganytojmiame laiš
ke atkreipia krašto valdžios 
dėmesį į nepakankamą gyvento
jų ekonominį aprūpinimą, ypač 
j maisto ir kitų buitinių reik
menų stoką. "Mes skelbiame 
ir vykdome didingus ekonomi
nius planus, rašo ganytojinia-
me laiške kardinolas Višinskis; 
mokam statyti prabangiškus 
rūmus Jvairiom įstaigom, suge-

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNIS 

12 

Pastebėjo, kaip vienas miesto susisiekimo autobu
sas atvažiavo šonine gatve ir, pasukęs prie "Lozanos" 
kampo, sustojo. Būrelis ten laukusių žmonių į jį sulipo 
ir nuvažiavo. Taip su sekančiu autobusu ir jis gali 
atsirasti Kauno vidury. Jis pagreitintu žingsniu nu
skubėjo per aikštę. 

Netrukus ir kitas didžiulis tyliai privažiavo prie 
"Lozanos". Plačios atdaros durys autobuso gale įlipti. 

tiose eiliniai piliečiai, negaišin
dami brangaus laiko stovėti 
ilgose eilėse, galėtų be sunku
mų įsigyti duonos, mėsos, pie
no. Kardinolas Višinskis ga-
nytojiniame laiške vėl griežtai 
pasmerkia lilrinčiųjų atžvilgiu' 9*^1* — »*«*»• PPC* paklausė, kiek pigiausias bilie-
vykdomą diskriminaciją. Mūsų i tas ir kiek toli su juo galima važiuoti, 
krašte, pažymi kardinolas, yra ~ U ž dvidešimts centų iki Įgulos bažnyčios. 
daug Žmonių, kurie yra viską Jam tiek užteks. Atsisėdęs ant šoninio suolo, j is 
praradę vien dėl to, kad išdrį- į atidžiai stebėjo pravažiuodamas miestą. Išlipęs prie 
so nepriklausomai galvoti ir iš- įgulos bažnyčios, žvalgėsi patekęs į didelį miestą. Bai-
reikšti savo mintis. Kardinolas nyčia stovi nedidelėje aikštėje, plačių gatvių sankry-
taip pat reiškia savo susirūpi-i žije. Viena iŠ jų ypatinga: jos viduriu tolumon ne-
nimą dėl to. kad krašte įvesta' užmatomai nusidriekia plati alėja —pėsčiųjų takas, iš 
politinė atmosfera sukelia net \ abiejų šonų apsodintas medžiais, 

bam pagaminti įvainų prekių,. k a t a kkam tėvam baimę religi- į Valandėlę pavaikštinėjęs ir apžiūrėjęs bažnyčią, 
kurias eksportuojame į visą pa- į ̂  a u k ] ė t i sayo vaikui į norėjo ką nors daugiau pamatyti. Atsiprašęs IK klausė 
šaulį, bet. matomai, užmiršta-j vieną praeinantį, kur yra Čiurlionio Meno jral» rija. Si
me pagalvoti, kad eiliniam pi- nojo tokią Kaune esant ir buvo skaitęs apie Čiurlionį, 
liečiui reikia kasdieną taip pat J — Norėčiau sudėti simfoniją Jam paslaugiai paaiškino, kad toks muziejus . ra prie 
sočiai pavalgyti. Kardinolas j iš bangų ošimo, iš šimtmetinės Meno mokyklos Italijos gatvėje. Patarė jam :mti vie-
Višinskis ragina valdžią pasirū-! girios paslaptingos kalbos, iš ną iš ten stovinčių vežikų, o sugrįžti bus lengviau, nes 

lengva karietėle. Lėkė greitai ir tyliai, nes jos tekiniai bėjo užrašą: Viešbutis. Jis geriau čia pernakvos ir ry-
buvo su guminėm padangom. Buvo girdėti tik muzika- toj rytą nueis. 
lus arklio pasagų mušimas į asfaltuotą gatvės grindi- Pats viešbučio savininkas užrašo jį į svečių kny-
nį. Gatvė buvo pilna žmonių. Ištisa jų srovė judėjo alė- gas. Bando daugiau paklausinėti, bet Karuža atsargus. 
jos viduriu. Kiti sau patogiai sėdėjo ant suolų po alė- Pasiūlo ką užkąsti ir pats ima pasakoti, kad jis yra 
jos medžiais ir šnekučiavosi. Šoniniais plačiais šąli- amerikonas, po karo sugrįžęs į tėvynę. Karuža norėjo 
gatviais žingsniavo kiti, žvilgterėdami į plačias krau- i paklausti, ar tik ne jo tėvas buvo jį į Ameriką išvežęs. 

pinti, kad būtų atidarytos ge
rai aptarnaujamos naujos mais
to produktu. ptrdDOtavta, kn* 

žvaigždžių mirksėjimo, iš mūsų kelią jau bus matęs ir. truputį paėjęs žemyr. -.u© kal-
dainelių ir bekraščio mano U- į no, galės sugrįžti tos pačios linijos autobusu. 

Si U. Cturltaoto i Įdoom ir att juokmgi j m buvo vusuoU tokią 

tuvių vitrinas. Čia kaip jo skaitytoje Jono Biliūno apy
sakoje: "kiek čia ponų, ir kokie jie gražūs..." 

Štai, ir Italijos gatvė. Kaip sapne, tarsi jis 
važiuoja į savo išsvajotą Romą... Nuo Kau
no senamiesčio ta gatvė kyla įžambiai į Žalia
kalnį pačiu kalno krantu, atidengdama nuostabiai gra
žią Kauno panoramą. Antroje gatvės pusėje ant kalno 
buvo Meno mokyklos rajonas, aptvertas meniška tvo
ra. Ant tvoros kolonų sėdėjo išlietos pelėdų figūros. 
Pelėdos susimąsčiusios žiūrėjo į tą nepaprastą Kau
no miesto reginį ir, kaip eilėje išrikiuoti sargybiniai, 
saugojo meno užburtąją pilį. 

Aplankęs meno galerijas, laimingas sugrįžo laiku 
į geležinkelio stotį. Jo traukinys į Marijampolę, tik pa
judėjęs iš stoties, lėtai vežė per aukštą ir ilgą geležinį 
tiltą, per Nemuną, Keleiviai gėrėjosi čia plataus Nemu
no toliais, vakaro saulės išilgai nušviestais. Apačioje 

bet nėra nuotaikos su juo daugiau kalbėti. 
Nuvestas į antro aukšto kambarėlį, atsisėdo prie 

mažo staliuko ir ilsėjosi. Jautėsi slegiantis kelionės 
nuovargis. Galva svaigsta nuo daugybės įvairių įspū
džių. Tačiau atsirado pašėlęs noras dar šį vakarą 
juos pamatyti iš tolo. Jis neturi jokių abejonių dėl sa
vo apsisprendimo. Tik nori apeiti juos nepastebėtas, 
tyliai vakare, kaip vagis... 

Staiga atsikėlęs išėjo. Gatvė — rami, beveik tuš
čia. Vakaro žaros vakaruose baigstė savo lopšinę šiam 
lygumų miesteliui. Tolumoje tamsiame horizonte įsi
žiūrėjo baltus siluetus bažnyeics bokštų. Tai ten jie 
gyvena. Paėmė tiesiausią kryptį į tikslą ir pagreitino 
žingsnius. 

Kai atėjo prie bažnyčios, buvo jau tamsu. Jis pa
matys juos ir tamsoje, o jo čia niekas neatpažins, 
{eina į šventorių, nes čia vieta yra vieša — nėra jam 

laiveliai ir valtys plūduriavo ir judėjo abiem upės' ko bijoti. Netoli šventoriaus mateli balti dviejų aukš-
kryptimis. Toliau traukhiys įsismagino per lygius ir tų rūmai. Visur — ramu. Retai kuriame lange buvo 
derlingus Sūduvos laukus. 

Jau buvo vakaras, kai traukinys atsiduso M.iri-
menkutė šviesa. 

Toliau paėjęs šventoriaus pakraščiu, pastebėjo di-
jampolės stoty. Karuža svarstė, ar tiktų ten prisista- > delį sodą. Sodas buvo padalintas takais. Takų pakraš-
tyti taip vėlai. Gal juos tuo laiku sutrukdys. Gal jie čiai— apsodinti gėlėmis. Tur būt. jie turi ir gražių jur-
valgo vakarienę ar kartu meldžiasi. Ne, jis geriau jų gi'ių, pagalvojo Karuža, ilgiau sustojęs prie sodo pa-
netrukdya. Jis turi kur nors pernakvoti. kraščio. Apėjo aplink bažnyčią ir jšejo atgal iš šven-

Atidavęs savo Lagaminus apsaugon, ėjo ra.-n;i e?.t- loruus. 
foit ano ftotie*. Ton tat viešo ąūjinjo VJUUO pa*.e- iBvm daneaai 
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DETROITO ŽINIOS 
LITERATŪRINE POPIETE įtiek skautėms reikalinga ir detroi 

f N T : w t < l > / ^ ' l f r i l 7 * 1 ^ . " WS_ P 1 - I r t i . . * DETROITE tiečių.parama. Spalio 19 d. tunti 
ninkė buvo nuvykusi j LB 
Detroito aoylinkės valdybos po
sėdį ir prašė, kad Lietuvių bend
ruomenė vykstančias skautes pa-

Detroito Lietuvių kultūros 
klubas organizuoja literatūrine 
popietę lapkričio 6 d. 12 vai. 
Kultūros centre. I šią popietę 
yra pakviestas poetas, humoro " " * * V d * b ° : , ' ? n i | J f e *** 
eilių kūrėjas Antanas Gustai
t i s i š Bostono. Programai vado
vaus rašytojas Balys Gražulis. 
Taip pat matysime judrųjį tau
tinių šokių ansamblį, vadovau
jamą ponios Holm, iš Windso-
ro. 

Ši literatūrinė popietė rengia 

mas buvo palankiai sut:ktas ir jie 
prižadėjo būtinai pagelbėti. 

Tunto sueiga 

- • I I . I I 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOB RENI 
• — — — — — — — Į T T ~ r M i i m ~ M M s a — • • m m m \ 

IŠDuom. mieg. kambarys su atski
ru tualetu ir prausykla. Atskiras 
įėjimas. Galima naudotis virtuve. 

jMarąuette Pke. Skambint 778-3702 

j Išnuom. Brighton Pke. prie 43-čios 
ir California 5 kamb. butas 1-me 
aukšte. Dalinai mebl. Viską apmo-

• ka savininkas. Vienam ar vyresai. 
Įamž. porai. Nuoma sutartina. 

Skambint 847-2863 

Detroito "Žiburio" mokyklos koncerto-baliaus prograrr.n spalio 29 d. 
atliks Clevelando studenčių ansamblis "Nerija",,. vadova::;amas Ritos 
Cyvaitės • 

j. renus: pirma] 
v.s. Aldona Gasner:enė. Tą sek-jvauja Saulė Bajalytė. Daina As-
madienį taip pat dalyvausime or-'tašaitytė ir Viktė Jankutė, antra-
ganizuotai šv. Mišiose, rikiuoja- jam — Paulita Abariūtė ir Lore-
mės 10:15 vai. ryto. Visi privalo ta Sveraitė. Jos sutarė šaukti 

draugovės sueigas kartą į mėnesį 
i- jau nustatė sueigų datas iki se 

gai susirinko rugsėjo 27 d. Vyrės- riai vadovavo., bažnytinių, rei- j 
direktorius. 

bos prezidiu 
mo dr. Karei Hruza. Delegaci 

Spalio 23 . d. 12 vai. Kultūros 
centre įvyks Gabijos ir Balti
jos tuntų sueigar4 kurią atvyksta 

- i Tautos" fondo ̂ n^audai, Vliko V y r i a u s i o ^ i skautininke v.s. Iresniosios skautės susiskirstė^ du bū- j kalų sekretoriate 
darbams finansuoti. Bus renka- n a Kereiienė ir rajono vadeivė j.:relius: pirmajam būreliui vado-,prie .: - : 
mos aukos. Asmenys, įmokėję 
100 dol., tampa Tautos fondo 
nariais, kurie dalyvauja TF su
važiavimuose ir gali tarti savo 
žodį VKko darbų finansavime. 
Vlikas savo atsišaukime sako: 
"Kiekvienas Tautos fondo na-| 
r y s savo dalyvavimu gali turėti 
visai apčiuopiamos įtakos ir į, resniųjų skaučių draugovei per- sio 24 d. Nutarė į sueigas kviesti 
Vlfko reikalų kryptį bei apimtį. 

\* 

Išnuom. Marquette Pko. centre 1 
ar 2 kamb. su atskiru įėjimu, tei
se naudotis virtuve ir visais pato
gumais. Skambint 778-0333 

N O E I PI E I I I -
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dalyvauti. 

Vyresniųjų skaučių veikla 

Dr. D. Kesiūnaitės vardo vy-
kančių metų: spalio 11 d., lapk-

jos dalykiškai ir atvirai ap
svarstė abi šalis liečiančias pro
blemas. Atsiekti susitarimai 
specifiniais klausimais bus pra
nešti abiejų šalių aukštesnėm 
instancijom, o dar neišspręstom 

Kviečiame šia galimybe pasi
naudoti pavienius asmenis bei 
organizacijas, kviečiame būti 
Tl iko darbų talkininkais ir tuo 
pačiu padėti tėvynei išsivaduo
ti iš sovietinės priespaudos". 

Kultūros klubas maloniai 
kviečia visus detroitiečius ir 
kaimynus dalyvauti popietėje 
ir kartu prisidėti prie Lietuvos, 
laisvinimo reikalų. 

A. MusteiTcis 

MOKYKLOS VAKARAS 

Mokyklos baliaus programa 
prasidės nuo 8 v. vakaro. Praėju
sią savaitę per klaidą buvo pa 
skelbta netiksli valanda. Progra
mą atliks Clevelando studenčių 
ansamblis "Nerija", vadovauja
mas Ritos Cyvaitės. Be to bus ga
lima laimėti mūsų menininkų 
Alės Butkūnienės, Danguolės Jur-
gutienės ir Vytaute Ogilvio pa
veikslus. Dail. Stasė Smalinskie-
nė laimėjimams padovanojo sa
vo darbo gražų gintarinį žiedą. 

Žiburio lituanistinių mokyklų 
tėvų komiteto rengiamas balius 
įvyks spalio 29 dieną Kultūros 
Centre. Pradžia 7 v.v. Viena va
landa skirta kokteiliams. Šiame 
baliuje gros Neolituanų orkestras 
iš Čikagos. Po programos veiks 
Šiltų valgių bufetas. Stalus rezer
vuoti pas -Birutę Sverienę, telef. 
27.8—4408. Parengimo . tikslas 
gauti lėšų mokyklos išlaikvmui. 

S. G-kas 
DETROITO SKAUTU VEIKLA 

•Išvyksta Australijon 

Kas dešimtį metų Lietuvių 
Skautų sąjunga ruošia tautinę 
stovyklą. 1978 metais Kalėdų a-j 
;vostogų metu įvyks VT-toji tauti-l 
nė stovykla Australijoje, į kuriai 
vyks net dešimtis Gabijos tunto I 
sesių: vyresniosios skautės Laura 
Afkevičiūtė, Paulita Abariūtė, 
Violeta Abariūtė. Kristina Butkū-
naftė, Regina Butkūnaitė, Janina 
Mykolaitytė, Daiva Rugieniūtė, 
Linda Zaikauskaitė ir paskauti-
rr'nkės Marytė Alkevičiūtė ir Ire
na Sventickaitė. Iš Baltijos tunto 
važiuoja Rimas Matvekas. Austra
lijos lietuviai jau seniai ruošiasi 
skautus sutikti, be stovyklos pa
vėžinės juos po ekskursijas ir ke
letą dienų praleis Sydnėjuje ir 
Melbourne. Šiuose dviejuose mies
tuose turės progos ir pasirodyti. 
Mūsų sesės yra sudariusios muzi
kos vienetą, kuriam vadovauja 
rauz. S t Sližys. Vyriausios skau-
tininkės yra paprašytos paruošti 
planą Skautoramai, kuri bus pra
vesta stovykloje. Kadangi į Aust
raliją kelias yra labai tolimas, tai 
ir išlaidos susidaro milžiniškos, 
vien tik kelionei reikia 1,100 dol.. 
o kur visa kitą? Mūsų sesės per 
vasarą smarkiai dirbo, kitos net 
ir fabrikuose, kad susitaupytų pi
nigo kelionei. Daiva Rugieniūtė 
laimėjo antrą vietą LSS Skaučių 
šešerios ruo&aine IccrJcuse; do
vana buvo 750 dol. Australijos 
lietuviai yra pažadėję apmokėti 

ėmė vadovauti ps. Ramunė Rūkš vyresniuos'us su pašnekesiais ar 
telytė. Pirmajai šio rudens suei į šiaip turėti diskusijas įvairiomis 

temomis. Spalio 11 d. į sueigą bu 
vo pakviestas kun. prof. Antanas 
Paskųs, lapkričio 8 d. yra pa
kviesta ps. f ii. Danguolė Jurgu-
tienė, o lapkričio 29 d. — f ii. Da
nutė Jankienė. 

.b. 

čio 8 d., lapkričio 29 d. ir sau- problemom aptart: nuspręsta 
netolimoje ateityje vėl surengti 
abiejų delegacijų derybas. 

Už prieinamą kainą pirktume 4 du
rų gerai užlaikytą automobilį. Skam
bint bet kuriuo metu 47C-3803. 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškoma LIUDVIKA MEKULSKY-
Tft (Mikulskis), ir:n save vadina 
N. Mikockyte". Adnr.';stravo Ray's 
likerių parduot- F'.chmond Hill, 
New York. Žinautie^ ją malonėki
te pranešti šiuo adr. DRAUGAS, 
Adv. No. 4182, 4545 W. 63rd St., 
Chicago.ni. 60629 

VATIKANO — 
ČEKOSLOVAKIJOS 

PASITARIMAI P L U M B I N G 
Vonių. virtuvės Birzu, h* vandens 

Romoje jvyko Bažnyčios Vie- j Šildytuvų specialiste. Virtuves ir 
šųjų reikalų tarybos sekreto- | vonios kabinetai. Ke^mikos ir kt 
riaus arkivyskupo Casaroli va- j plytelės. Glass - oeks. Sinkoe 

Dievo Apvanos parap. DetroitejūovaVifrmos Apaštalų Sosto de- j ram^žį l ^ o m l e *£**£** 
oahaus metu st>alio 8 d. programa , •• -^ • *. , ' «""> 7 iki 8 vai. ryte arba po 5 vai. 
atlikusios akomp. Anelė Kavinyte j *&**** pasitarimai su Ceko- ( v a l L 
ir sol. Ona Pliuškonienė j Slovakijos socialistinės respubli- j SERAPINAS — 778^26* 

Nuotr. J. Urbono • kos vyriausybės delegacija, ku-

MISCELLANBOUS 
r r m H M > I M » I 

iininiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiHnii 
10<& — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas 
F R A N K Z A P O L I S 

S208J4 West »5to Street 
Cbicago. DJinois 

TeL — GA 4-SSM 
IIHHIIIIHMIlinUilIllIlMIlIlIlIlHIIIIIIMII 

P A R D A V I M U I 
Turime apie 1500 "creosate 

blocks"-medinių plytų pardavi
mui už pigią kainą. Puikūs 
dėl i&klojimo drėgnų skiepo ar 
darbo kambarių. Skambinkite 
tarp 10 v. ryto ir 2 v. popiet: 
telef. .585-9500. 

B E A L E S T A I 

PUIKIAME MIAMI BEACH 
RAJONE 

Du blokai nuo vandenyno, savininkas 
parduoda 12 apartmentų namą. Ger
os pajamos ir gyvenimas •kurorte, 
Vnrg 25% ant investmento. {mokėti 
$45,000. Rašyti: P.O. Bos 14494, N. 
Patai Beaca, flonda 33406, U J A 

lUiSIIIIIMMIlIlIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIUlHllllll 
{vairiu prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų .sandSUo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI 1 UETUVą 
3333 S. Halsted St., Chirago. IB. 60M8 

2501 W. «»th St., Cbicago. UI. SOft29 
Telef.: 925-2737 — 254-3320 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiin 
illllUlllliUIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIIIIHIIIIIUMa 

A. V I L I M A S 
M O V I NG 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL — 376-1S82 
376-5996 

iiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiimiiii 

iHiiiuiifiiiiiiinniiiiiiHiiiniiHntiiiniiim 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Taisau ^ n u s fr sudedu nao»a«i pe-
-ui-- Pigiai išvalau taipgi alyviniu* Ir 
perdirbu del duju. Įdedu vandens fifl-
dytuvus. Kreiptis — 

A. BANYS — TeL 447-8806 
mmiiiuMimiiHiHUiHiliiiiimuHtimmi 

APSIPIRKITE DABAR! 
MICHIGAN OBUOLIAI 

JONflTHAN ar MctOTOSH bušelis $ 5 . 9 5 
G0LDEN DELICIOŪS, RED DELICI0US, 
RED ROME, WINESAP ar RūSSET bušelis $6-S5 

K U P 0 N A S — Išsikirpkite 

Labai erdvus 2-Jn anketų 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos. Nauji 
(eiliniai, 2 maš. garažas. Marquette 
Pke. 

Geras namas, dar geresnes pajamos. 
3 butai ir bizni& Brighton Pke. Pa
skubėkite. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance —• Imnmn Tas 

2951 H 63rd Street — 436-7878 

M. L S. 
MABOfJETTE PARKE 

PIETVAKABIUOSE 

Budraitis Reatty Go. 
DBAONMAI IVAIBIŲ UOKŲ 

BCTŲ NTOMA V O t A S 

4243 W. 6Srd S t , teL 767 

$1.00 NUOLAIDA 
Perkant 1 bušelį 

M c I N T O S H O B U O L I Ų 
IDAH0 BULVĖS — kepimui 
ŽIEMINlSnWPŪSTAr 

100 sv. $1 1.95 
sv. 8 c. 

ŽIEMINIAI SVOGŪNAI 50 sv. $4.95 
RAUDONOS VYNUOGES s v. 4 9 c. 
BALTAS GRAPEFRUIT 5 sv. maišelis c. 
GREEN ONIONS ryšulys t 9 c. 
MELL0W CRISP BACON-LAŠINUKAI sv. c. 
TAFFY" 0BU0UAI (3 dėžutėj) c. 

RŪGSTA GRIETINĖ pint c. 
RŪGŠTAS HALF & HALF pint 4 . 9 c 
HALF & HALF 4 p ints$1 .00 

DIDEUS PASIRINKIMAS: PUMPKINS, C0RN STALKS, 
G0URDS IR INDIAN CORN 

EGG STORE 
DABAR TEK gIUO ADRESU 

6190 Archer Avenue. Chicago Te). 284-8704 
VA2-AKJOG: S vzL ryto 3d 8 vai. vai . « - pinnadkele 3d Įinrf HTI—ia. 

8^)0 vzL ryto iki 6:00 vaL vakaro štSta^itrJ^i:. 
9:00 vmL ryto iki 4:00 va i pojuet aakau-dicaiai*. 

iiiiHUiiiiimiuiMiiitumuniiiimiiiiimii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vašknojame 
visa rašia grindis. 

BUBNYS — Tel. BE 7-5168 
HIIHimiHHimimmHIUIHHIHHHHIHHII 

PACKAGE TTSPBESS AGESCTT 
MARU \ NORFJKIFNr. 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
laibai pageidaujamos geros rfiSlea : 

prefcgB. Matetas Ė EaropoB muOSUą. 
260» W. 69 St., Chicago. DL «0«2» 

TEL. — WA »-3787 

i iiiiiHiuMiiitil miMiimimiuimŪHiiiiiii 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkransto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8068 
iiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii 

iJ apili-auds g n 
bOlo p u 

FRANK ZAPOLIS 
SM8H Weal 96tH 

Ohiomto, IStooii 
TeL — GA 4-RAM 

IMKITE BE BAIMES 
Tvirtas 2-nĮ bBto uittiu 

atskiri Šildymai, aluminum 
Didelis garažas. Labai 
$31,900. 

Diddū mfiro nungatew ant plataus 
sklypo. Gaza šildymas. Marqnette 
Pke. $25,75000. 

10 botu tvarkinga* mfiro namas, 
apie $22,000 metinio, pajamų, naujas 
stogas, gazu šildymas ir elektra, Mar-
quette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dviejų butu, gelsvų plytų, 1$ Be
ta modernus namas ir ekstra didelis 
mūro garažas. Įrengtas, beveik tre
čias butas, gražiam beismonte, daug 
kitu priedu. Greit galima užimti — 
vertas $60,000. 

IBynio prekybai, fastsrassri ar <BO-
ssi, didelis patogus namas ant pla
taus sklypo Marąuette Pke. $42£00. 

Marouette Pke. Vertingas pirkdjui. 

262SWMt7lsfStrMl 
TeL 737-7200 ar 737-8534 

HELP WANTED — H0TEKT8 

SEAMSTRESSES 
WANTED 

B0NW1T TELLER 
Has Sscellent openings for - full 
or part time aeamstreeses. £xcoi-
lent benefits - liberal discount. 

Cail Miss Bsdefe for appoinimeot 

751-1800 ExteiLaan 207 

BCWW1T TELLER 
HANCOCK CENTEB 

87$ Nortb ICdiigaa A ve., Cbicago 

IJCENSED PRACTICAL NURSE 
DAY SHIFT 

The pieasant environment of a Re-
tiremect Nursing Center awaits an 
LJPii. wfao is committed to good 
nursing care, relates well to staff, 
seeks job security and adeąuate in-
come. 

GaO H B s Finn. E . N. 
2 3 8 - 8 3 0 5 

SECBETflRT 
fflrperienced, short hand 100 ir/m, 
typing 65 nr/m. Permaoent poss-
tion. Central Loop location. 5 day 
work week. Best in benefits. 

OsB personnel — 388-17S6 
An Eaual Opportuntty 

Paiangos restoranui reikalinga . 

PADAVĖJA 
Nuo 9 v. r. iki 3 vai. popiet 

4 dienas. 

Skambint GB 6-9758 

M. A. i I M K U S 
VOTART P T B U C 

OrOOMB TAT PERVIUsl 
429B So. HaptewooA buL 2S4-74M 

Tnlp pat daromi ViURTIMAl. 
Glif lKlŲ aattsUinai . p*l* 
PrUOTTBOJ PHAJT1CAI 

kMoki Masaasi 

M A C H I N I S T 
La t r. e £Uunds for Engine Lathe, 
Bench I-a.tb._-. & small Chuckera. 
Esperienced. Overtime. Ali beo«fita. 

PRECISE MACHINE CO. 
2*12 Malnnor. Arllngton Heif*te. BL 

TeL — S64-11SS 

Machinist 
HONTN© M.\CHrVE 

STOTNEN SET UP A?TD 
OPERATE 

Grind Rite Grinding and Mfg. 
TeL — 679-0906 

6A20 N. Hamlin, Cbicago 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE SET UP OPERATE 
Established Evanston f irm requires 
aggressive. highlv skilled person. 

PENSflON PLAN 
Other outstanding company bene
fits. 

CaJŪ-328-6905 Hsjlie Rockwell 

WANTE]» CARPCT INSTALUB 
Northvsst Sub. Exc opportnnity. 
600-plus yaras per wfc Mušt hsve 
v*n and tools. Only 
carpet layers vanted. 

•IIIIIIIItlIlHIIITHffflIlHinMlIHIflHVfHmfft 

SIUNTINIAI J LIETUVI* 
ii kitus kraštus 

NEDZINSKAS. 4065 Anbar A*n> 
Oricaico, m. 666S2, telef. 9H-9986 lildymss, me». *pteki£ia mieatą 
WtMfWHlHttWtmillll1IIIHIII——llllll (#19S). 

MAKOUETTE PAJUOK 
12 meni nuras, 3 miegamieji, 1% 

vonio?, gražia] jruoStas rašys. 

HUIIIIHHH1IHIIUIIIIIIHnitlllu1IIIIIUflW 

TELEVIZIJOS 
M I 6 L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
M I G L I N A S T V 
J')nl:iMmas ir Taisymą* 

2346 W 69th S t , tel. T76-1186 
imimilllllttIIIIIIIIIIIIMIMIUIIIUUIlIlIlIlU 

"MŪSŲ ŠOKIAI". 
Uleido Lietuvių Tautinių Šokių 
InstitiTtM (antroj Uuda) 1879 
metais Chic&gojB. 

rį*m*va» D ^ A Ū O B . 4548 
W«r* SSrd Sbreet Gnlaago. ū-
hDoiM 8062a. Kaina 94J00. Uiaa-

BUTt'NUOMAVIMAS 

Valdymas 

REALTY 
J. • A C E V 1 C I U S 

•499 Sn. KMMB A**- — 779-23SS 

D £ M E S I O 

• < > ^ i « > > i > i l į | A i r 

Apstente ttasJfitt* « « L DRAUGS, 
Btš & phtfanataj Iką-tnama !Ja* 

kant pridėti 31 centą nž par-i torių rnaaiaatia, ai 
atnotimą. Dlinoat frs«QtoiM aso- > M 

POUSHERS 
Iiamediate openings for indi viduala 
«ith minkmim of 1 yr. eacperiencs 
on polishing or buffing wheels for 
goif ctnbs. 

CaB or Appty r 

RAM GOLF CORPORATION 
SSfOB lačBam Boasdry Dr. 

MUrase Para, Rlrnois 
Tel. — 345-9686 

• — • 

TURRET LATHE OreRATOR 
Full time. Steady woxk. 

Company Benefits. 
North side area. 

T*L — 483-4488 
STRCCTCRAL STEHL 

WORRTNG FOBEMAN 
Mast ha«« eamerisnce ia structnral 
steel fabrication, Unioo sbop, ai^t 

Ezt.242 

SvTEFT SETEn* INCL 

S Eitiasna paJriaAaJlyU 

http://I-a.tb._-


MOŠŲ K O L O N 11 O S E 
East St. Louis, III. 

TRYS SESUTĖS -
KETURI DIPLOMAI 

Į East St. Louis lietuvių ko
loniją po antrojo pasaulinio ka
ro atvyko įvairių profesijų nau
jųjų emigrantų. Visi jie savus 
.vaikus leido j mokslus, šiandie
ną nemažas jų skaičius yra bai
gę aukštąsias mokyklas ir dir
ba įgytose profesijose, paskli
dę po visą Ameriką. Bet dar ir 
šiandieną jaunesniųjų emigran
tų vaikų yra besimokančių. Ko
ne kas metai vienas ar kitas jų 
įsijungia į dirbančiųjų eiles. 
Šiais metais, ir netolimoje pra
eityje, buvusių Suvalkų lygumų 
ūkininkų Marijos i r Felikso 
Kriščiūnų t rys dukros iš Illi
nois universiteto (Urbanoje) į 
namus parnešė net keturis aukš 
tojo mokslo baigimo diplomus. 

Vyriausioji duktė Eugenija 
gimusi kelyje, bėgant iš Lietu
vos, turi bakalaureato diplomą 
iš miestų planavimo ir iš tos 
pačios specialybės magistro 
diplomą. Ji y ra ištekėjusi už i 
Pauliaus Bedfordo, kuris yra j 
t o s pačios specialybės kaip ir jo 
žmona ir ta ip pat turi ma
gistro diplomą.. Augina sūnelį 
Stepą. Šeima gyvena Kanadoje. 
Abudu dirba Ontario provinci
joje. 

Antroji Kriščiūnaitė Zita, 
y r a baigusi chemijos mokslus 
i r tur i bakalauro diplomą, šiuo 
metu iš įgytos specialybės ruo
šiasi magistro laipsniui. Kuo
met Zita baigė 1976 m. chemi
jos mokslą, jai buvo daug kur 
pasiūlyta dirbti. J i pasirinko 
Dow chemijos fabriką Midlan-
de, Mich. Čia bedirbdama, su
sipažino su tame pačiame fabri
ke dirbančiu chemijos inžinie
rium, turinčiu magistro laipsnį. 
Steponu Harmonu. To pasėkoj 
šiais metais gegužės mėnesyje 
j ie sumainė žiedus. Jų vestuvių 
puota įvyko Kriščiūnų užmies
tinėje rezidencijoje. Vestuvių 
vaišės buvo Kriščiūnų suruoš
tos vienos iš puikiausių. Vaišių 
metu buvo daug sveikinimų jau 
navedžiams. 

Trečioji i r jaunesnioji Kriš
čiūnaitė — Jina, gamtos mylė
toja. J i yra įsigijusi Elinois 
universitete — Urbanoje gyven 
viečių išplanavimo i r apsodini
mo (Landscape Design) baka
lauro diplomą. Dar 'netekėjusi. 
Šiuo metu dirba Frisella mede
lyne," kuris y r a vienas didžiau
sių St. Louis apylinkėje, šios 
firmos specialistai suplanuoja 
gyvenvietes, jas apsodina me
džiais, krūmais bei gėlėmis. 
Frisella firma yra netoli St. 

i daug verteivų, kurie pelnosi i i į vyzdžiui, vien t ik per Marselį, * DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. spalio mėn. 20 d. 
afrikiečių kaukių. Jie čia stei- Prancūzijos muitinės duomeni-
gia masines kaukių gamybos _ mis, 1974 metais buvo įvežta 330 

' dirbtuvėles, kuriose di^-ba po tonų Senegalo meistrų sukurtų 
Louis, Mo., mies to . Ji tebegy- numu vyktų į panašias demons k e l i a s d e š i m t drožėjų, daugiau- dirbinių (kaukių) , 
vena pas tėvus: Mss. J ina Kris-1 tracijas. Jie pasitarime su s i a p a a u g i i ų . Paskui produkci-
čiūnaitė, R. R. 1 ( Box387A, | v-bos pirm. suformulavo savo 

AKTYVUS 
KOLEKCIONIERIAI 

O'Fallon. 111. 62269. Ji gali pa- pareiškimą ir padėką aukoto-
. ja realizuojama turistų lanko-1 v 

mose vietose. dėti sodybos išplanavime. I jams: mūsų žygis buvo p r a s - ' n o m ė g ė j a i v a žinėja po kaimus 
Sesės turi vienintelį broli Ka ; mmgas. Težino ir mato mūsų i r p U S V e i č i u i superka puikiau-

zimierą - Donatą, studijuojantį; t a u t o s pavergėjai ir šio kraš to s i u s tikrų meistrų kūrinius. Šios 
P-ptiniamfl TiliTi/^ic univr^y^I^+o : VISUOmeilė. k a d l i e tuv iškas a t - , 1,;: ,,;_,. v ; _ ._ 

Visa ta i kelia afrikiečių pa-
__... , * , !žangiosios Visuomenės nerimą. 
Kiti lengvo pel- ,_ f . . . , 

r Mat, pirmiausia, masine kau
kių gamyba nuvert ins ir net 
diskredi.uos senovinį jų meną. Pietiniame Elinois universitete. 

Edwardsville. administracinius salynas, k * d i r užaugęs Šiame 
mokslus. Jis v ra vedęs. į * * » » * myli savo pavergtus 

i brolius i r seses lietuvius, kurie 
Ir kas gali šiandieną pasaky- j persekiojami i r kankinami. Tė

ti, kiek diplomų Kriščiūnams žino ir ma to pavergėjai, kad 

NETIKĖTAS 
APSILANKYMAS 

vaikai parneš, nes visi K r i š č i ū - | m e s d a r neati trūkę nuo savo 
niukai mokslui imlūs ir ryžtin-1 tėvų gimtojo krašto, bet skel
bi- ' • Juodakis; biame j iems kovą prieš jų nusi

kalt imus žmoniškumui i r sąži
nės varžymą už geležinės uždan 
gos. Mes būsime Lietuvių bend 

Vysk. A. Deksnys, grįždamas j ruomenės kovos vykdytojai! 
iš ateitininkų konferencijos, ne į Kadangi iš kolonijos išva-
tikėtai spalio pradžioje atvyko žiuoja vieni iš aktyvesniųjų 
į East St. Louis lietuvių para-i bendruomenės narių Monika u 
piją. Spalio 2 d. atlaikė šv. Mi-; Stasys Ivanauskai, valdyba nu-
šias ir pasakė pamokslą. Po pa- tarė surengti jiems išleistuves 
maldų, kun. J. Venckui pagei- spalio 29 d. 7 vai. vak. Kušli-
daujant (jis tuo laiku pavada-! kių namuose. Birch Dr. Apy-
vo atostogoms išvykusį klebo- • linkės lietuviai prašomi jose da 
ną kun. P. Long'ą), parapijos | ryvauti. 

salėje buvo vyskupo su parapie į Kaip kiekvienais metais, ta ip 
čiais susitikimas ir pažinčių at- įr šiais metais rengiamam Šv. 
naujinimas. Kaip vyskupui, p e t r o ir Povilo parapijos mo
ta i? ir parapiečiams šis susiti- kyklos festivalyje nutarė akty-
kimas buvo labai džiuginantis. yjaį prisidėti, kuris įvyks lap-
Mat, vyskupas ilgą laiką yra kricio 9 d. 
buvęs šios parapijos klebonas. 

prekės skirtos žinovams ir 
tingiems tur is tams. 

tur-

Amerikiečių profesorius J. 
Teiloras yra surinkęs 15 tūks
tančių rašinėlių iš viso pasau
lio. J o kolekcijoje yra vidur
amžių vienuolių, perražinėjusių 
knygas, japonų metraštininkų, 
šiuolaikinių moksleivių rašymo 

reikmenys. 
Vienas Florencijos leidyklos 

"BemporacT' redaktorius kolek
cionuoja apie medinį žmogeliu
ką Pinokį, arba Buratiną, ver
timus. J a m jau pavyko surink
ti knygų 90-čia kalbų. Renka 
j i s ir ilganoses lėles iš medžio, 
plastmasės, metalo ir 1.1, jm. 

Atrodo, kad vis daugiau af
rikiečių kaukių gabenama į už
sienį, ypač Vakarų Europą. Pa-

— Mirtis kur kas švelnesnis 
dalykas už tironiją. 

Aeschylus 

Jam klebonaujant, buvo pasta
tyta nauja lietuvių parapijos 
bažnyčia ir gerokai praplatinta 

Posėdy dalyvaudama spe
cialiems reikalams v-bos narė 
Asta Banionytė - Cannor pra-

klebonija Jam šioje parapijo- n e š e ' k a d l aP k r ič io pradžioje 
je klebonaujant, parapiečių bu- Fountan Church parapiečių su-
vo mylimas ir aukštai vertina- darytas specialus komitetas, į 
m a s Į kurį įeina ir ji , mano atsikvies-

Į t i lietuvį disidentą Venclovą į 
Buvusiems vyskupo A.. Deks- Grand Rapids, kad padarytų 

nio parapiečiams visada yra la- p r a n e š i m ą amerikiečiams ir po 
bai malonu su savo buvusiu to l ietuviams apie žmogaus są-
dvasios 
kalbėti. 

vadu susitikti i r pasi-

Grand Rapids, Mich. 

DARBINGAS POSĖDIS 

Paskutiniam. LB apylinkės 
valdybos posėdy ižd. J. Ugians-
kio namuose, t a r p kitų einamų 
veiklos reikalų, buvo svarstytas 
klausimas buvusios išvykos, ku 
ri davė palyginti gerą pelną. 

Antrasis dalykas tai demon
stracijos Washingtone. D. C. 

FLORIDA 
St Petersburg 

THE FARGO MOTEL 
10810 Gulf Boulevard 

Treasure Island, 
S t Petersburg, Florida 33706 

TeL (813) 300-0878 

Motelis yra prie pat Gulf of Me-
xico kranto pačiam centre Treasure 
Island. 

Gražiausias pajūrys, miegami 
kambariai, kambariai su virtuvėm 
ir apartmentai, spalvoto? televizi
jos, aplinkai restoranai, naktiniai 
klubai, žvejojimo vietos. Golfo ir 
teniso aikštės, bažnyčios, krautu
ves ir 1 1 

Savininkai lietuviai maloniai kvie
čia visus apsilankyti, 

Alfonsą* i r Teras* 2etwrtaviriai 

žinės laisvės varžymą už gele
žinės uždangos. Valdyba nuta
rė pr i ta r t i š iam klausimui ir p a 
remti a t i t inkama a u k a 

Šie asmenys nuoširdžiai pa-1 
rėmė asmeniškai jaunimo žygį j 
į Washingtoną: 25 dol. stud. E . į 
Turūtai tė , gautą premiją kaip 
iškili me tų lietuvaitė, po 20 
dol. B. Šimukėnaitė ir F. Šimu-! 
kėnaitė; po 17 dol. P. Ži la i t i s^ 
po 10 dol. — Petrauskai, kun. j 
Statkus, Glovikai, Raubai , 
Bliudnikai, V. Jonaičiai i r Pao-
viai; 7 dol. P. Turūta; po 5 dol. 

klausimas, kurioje dalyvavo vi-, Trumpauskienė. Puodžiūnai, Me 
sas jaummo aktyvas: Danutė į d e i įnskienė. A. Lukoševičiūtė, 
ir Edvardas Baniukaičiai, Jo- j L u k o š e v i č i a i , J Lukas, J . Jonu-i 
nas, stud. Liucija ir Teresė} a e n ė ; £ Kamsickaitė, Ivanaus 
Treškai. Jūratė Simone Jonai-\ k a i > p į ^ v ^ g j ^ Oksienė, J. 
tytė ir stud. Rima Puodžiūnai- i T r e g k a i k u n . Treška, Astrai i r 
tė. Tenka pastebėti, kad šias de B Kggjfcfej BO-^-dpl S^nšys , 
monstracijas gausiai parėmė s t r o l i a i > Bartaškai ' i7 KuSli-
bendruomenės nariai i r valdy- k i a i ; ^ 1 ^ Sedekerskiai, B . 
ba, skirdama iš savo iždo 50 B ^ ^ a i t i e n ė ir Jasinskienė. 

, dol. ir pasiuntė centrui Chica-
| gon. Ypatingai aukų rinkime 
dėjo dideles pastangas ir rūpi
nosi, kad būtų apmokėta visos 
važiavimo išlaidos Grand Ra
pids — VVashington N. Baniu-
kaitienė, St. Astras , Pr . Turū
ta ir pa t s jaunimas, kuris vyko 
demonstracijon — D. Baniukai-
tytė, J. Jonaitytė ir stud. Rima 
Puodžiūnaitė. Jaunimo tėvai Ba
niukaičiai ir Treškai davė savo 
mašinas nuvažiuoti Detroitan 
ir atgal . 

pr. 

PREKYBA KAUKĖMIS 

Pasauly afrikiečių kaukės pla
čiai žinomos. Jos esti rituali
nės, dekoratyvinės, gerųjų ir 
piktųjų dvasių simboliai. Be- j 
veik jos visos dirbamos, drožia-j 
mos iš juodmedžio ir raudon
medžio, skaptuojamos t ik iš 
dramblio kaulo, liejamos iš žal-

Jaunimas pareiškė, kad ir vario ir ketaus, 
kitą kar tą su didžiausiu malo- Pastaraisiais metais atsirado 

BEVERLY HILUS GCLINYČIA 
2443 WEST <3rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barba' ~m ir 

Gese Drlshhj krautuve. 
THE DAISY STORE 

MIS Soutbwest Hwy, Oak L*wa 
TeL 490-1318 

&Btš visoms progoms 

• 

DĖMESIO MUZIKOS MYLĖTOJAMS! 
RADVILA PERKŪNAS - LA GlOCONDA - TOSCA 

TURANDOT - AIDA - LA J O V Ė - A N B R E A CHENTER 
CARMEN - MANON - LESCALT - PAOUAOCI 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stut tgar t 'o Simfoninis o rkes t ras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti
mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Chicago, ūl 60628 

j 

k 
Perskaitę "Draugą", duokite I kitiems. 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1976 m., 
spalio 19 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 20 d., 8 vai. 
ryto ir spalio 29 d.. 5 vai. vak. Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje; spalio 22 d.. 10 vai. ryto Tėvų Marijonų koply
čioje, prie Draugo. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Igno Sakalo sielą. 

Nuliūdę: Žmona, duktė ir 
sūnus su šeima 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

ONA GRUŠIENĖ 
KASPARAVIČIŪTĖ • 3 * * : 

Gimusi Lietuoje, Maciučių kaime, Gargždų parapijoje, Kre
tingos apskrityje 

Gyveno Wa>A a, Ontario, Kanadoje. 
Jau suėjo dveii metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū

sų tarpo mylimą žmoną, motiną ir seserį, kurios netekome 1975 m. 
spalio 19 d. 

Nors laikas giriasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos įvairiose bažnyčiose. 
Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus prisi

minti a. a. Oną Grušienę savo maldose. 
Tebeliūdi: vyras Pranas, duktė Marytė su seimą, sūnūs Jonas, 

Feliksas ir Vytautas su šeima, brolis Jonas Kasparavičius su šeima 
Kanadoje, sesuo Petronėlė Kasparavičiūtė, brolis Pranas Kasparas 
ir Feliksas Kasparas su šeima Ciceroje ir brolis Stasys Kasparavi
čius su šeima Lietuvoje. 

ANN WERTELKA 
Gyveno 6405 S. Spauldįng Avenue, Chicago, Imnois. 
Mirė spalio IT d., 1977, 8:30 vai. ryto, sulaukus 86 m. amžiaus. 
Gimė Chicagf 'llinois. 
Pasiliko didelei me nuliūdime pusbroliai ir pusseserės. 
Velionė buvo iuktė a. a. Teodoro ir Onos, sesuo a.' a. John 

Werteika ir dukt- ėčia a. a. Mary Wertelka. 
Kūnas paiw i votae Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 

71 Street. 
Laidotuvės |vyfci penktad., spalio 21 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta j 5vr. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedul:-^os pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

' Nuošlrdžiaj k- ečiame visus: gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose !a:doftrvėse. 

NeCde. Pusi; aliai ir pcocaerts. 

Laidotuvli l-torlus Docald A. PesJo*. Tel. 476-2*45 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 m. 
spalio 10 d. mirė mūsų mylimas brolis ir dėdė 

A. -j- A. Aleksandras Janavičius 
Gyv. Kanadoje, Londono apyl. 

Laidojamas penktad., spalio 21 d. Londone. 
Prašome prisiminti jį savo maldose. 
Nuliūdę — Seserys Vanda Janavičiūtė (Lietuvoje) ir Jolanta 

Karklienė su šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika &Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

J 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TCVAS IR SŪNUS 
• 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 So. 50fh A ve.. Cicero TOvvnhall 3-2(08-9 

ATKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0NŪS 
2314 W. 23rd PI.ACE Tet. V Iręinia 7-6671 
2434 W. 69th STREET Tel. RErmhlic 7-1213 
11029 Soatfcrest Higtraray, Palos ffills, m i . TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4S48 SO. CAIJPORMA AVE. Del LA f«yette 3^3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 SO. HALSTED STREET TeL TArts 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. UTUAMCA AVE TeL YArdto 7-11S8-S9 

VASAITIS-BUTKUS 
r 

1440 SO. 50th Ave, CICERO, ILL TeL OLympio 2-100S 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 19T7 m. spalio men. 20 d. 

i x Kun. Algimantas Kezys, 
kuris paruošė lietuvių tautinių 

į šokių šventės filmą, ateinantį 
penktadienį, spalio 21 d., Jauni
mo centro vakaronėje supažin
dins su filmu ir filmo mecena

t a i s . Vakaronėn kviečiami atsi
lankyti kas tik domisi savais 
šokiais. 

X Eglė YThitienė, žinoma mū-
; sų aktorė, yra nuolatinė "Drau
go" rėmėja. Ir dabar, atnau
jindama prenumeratą, atsiuntė 
didesnę auką. Ji skelbiama 
dienraščio Garbės prenumerato-

paramą nuoširdžiai dė-

X Jonas Narbutas, žinomas 
spaudos darbuotojas, "Draugo" 
bendradarbis, iš Montrealio yra 
atvykęs į Chicagą. Tariasi su 
sporto veteranais, tvarko jo 
paruoštos Lietuvos sporto isto
rijos I tomo spausdinimo rei
kalus. Veikalas jau paruoštas re. Už 
ir pradedamas rinkti. Sukaupta ko jame. 
ir daug iliustracinės medžiagos. į X Justinas Larsen, Dawson, 
J. Narbutas lankėsi ir "Drau
ge". Į Montrealį grįžta spalio 
30 d. 

X Marijos aukst. mokyklos 
tinklinio komanda spalio 7 d. 

111., nuoširdi skaitytoja, parėmė 
savo dienraštį 10 dolerių auka. 
Esame labai dėkingi. 

x Petras Juodikis, Chicago, 
BĮ., atnaujindamas prenumera-

turėjo rungtynes su Mather j *4 Jteikė 10 dolerių auką ir tuo 
Theodore Guerin aukšt. mokyk- j gražiai prisidėjo prie dienraščio 
los komanda. Marijos mokykla Aidimo darbo. Labai ačiū. 
laimėjo santykiu 15—11. Tin-j * **• Ona Baiiūnienė, Chi-
klinio komandą sudarė: Yorkjcag°. I1L, atsiuntė "Draugui" 15 
Donna, Leanne Kula, Laura Na-j dolerių. Dėkojame. 

X Bronė Bildušienė, Aurora, 
IU., uoli "Draugo" skaitytoja, 
mums atsiuntė prenumeratos 
mokestį, malonų laišką ir 9 do
lerių auką dienraščiui stiprinti. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Dr. J. Saudargas Grand 
Beach, Floridoje, nuolat remia 
savo dienraštį. Ir dabar, siųs
damas prenumeratos mokestį, 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dail. Vladas Žilius daly
vauja sudėtinėse parodose Wa-
sbington, D. C. Galerijos vadi
nasi Arts Club of Washington 
ir Jane Haslem and Toundry 

i Gallery. Parodose yra išstatyta 
j 12 V. Žiliaus tapybos ir grafi
kos darbų. 

ARGENTINOJ 

cflzijoje, gimnaziją ir mokytojų 
kolegiją baigė Toronte. Moky
tojauja devintus metus Sv. To
mo More pradžios mokykloje. 
Yra baigusi muzikos konserva
torijos 8 metų pianino kursą, 
Toronto Maironio mokyklą ir 
joje kurį laiką mokytojavusi. 
Reiškiasi jūrų skaučių ir "Vy
čio" sporto klube. 

— Iš senųjų ateivių Toronte 
— Juozas Kukanauza, aukš- j " ^ J 0 11 d. palaidoti Petras 

tas Venecuelos pareigūnas, kar-

Kunigų Vienybės seimo spalio 12-13 d. Nekalto Prasi dėjimo seselių vienuolyne, Putnam, Conn. dalyviai 
paskaitininkai. Pirmoje eilėje iš kairt3: kunigai A. Račkauskas, J. Pakalniškis, V. Pikturna, M. Čyvas; J. 
Ruokis, K. Pugevičius. prel. J. Juras, J. Tautkus; Marian Skabeikis, Z. Smilga, Phill Skabeikis ir V. Dabu-
šis; antroje eilėje: kunigai V. Martinku3, P. Barauskis, MIC, K. Sakalauskas, R. šakalys; OFM; P. Cini
kas, MIC, J. Maknys, J. Grabys, P. Jaraška; A. Masionis, S. Yla, J. Steponaitis, P. Baltakis; OFM; V. Cu-
kuras. Nuotraukoje nėra kunigų K. Gečio, A. Baltrašiūno, prel. V. Balčiūno, P. šakalio, J. Matučio; J. Rik 
teraičio, J. Grigonio ir A. Jurgelaičio, OP 

ris. Mary Pratapas, Adriennei 
Welzien, Marčia Bentiey, Gail 
Sheperis ir Marie Connolly. 

X Stasys Vidmantas, žino
mas visuomenininkas ir spau
dos bendradarbis, sugrįžo iš Ka
nados praleidęs beveik 6 mėne
sius poilsiavęs ir keliavęs. Ap
lankęs "Draugą" pasidalino iš 
kelionės įspūdžiais, o pailsėjęs 
vėl žada įsijungti į lietuvišką 
veiklą. S. Vidmantas iš Melro-
se Parko persikėlė gyventi i 
Marąuette Parko koloniją. 

X Marąuette Parko Lietuvių 
namą savininkų draugijos narių 
susirinkimas įvyks spalio 2 1 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Švc. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Reikia apiarti svarbius 
reikalus. Bus paskaitininkas. 
Visi kviečiami gausiai dalyvauti. 

X Poetas Bernardas Braz
džionis sutiko duoti savo nau
jausios kūryrx>3 per "Lietuvos 
Aidų'' lietuvišką radijo valan
dėlę šeštadienių vakarais tarp 
S—10 vai. Su juo supažindins 
Liet. Rašytojų dr-jos pirminin
kas L. Andriekus. "Lietuvos 
Aidams" vadovauja Kazė Braz-
džionytė. 

X Birutės pūkelevičiūtės dra
ma "Palikimas" statoma Jauni
mo centre spailo 23 dL. sekma
dienį. Bus du spektakliai — 
2 vai. popiet ir 7 vai. vak. Vai
dina Los Angeles dramos sam
būris. Bilietai gaunami Margi
niuose ir Vaznelio prekybos na
muose, (pr.) . 

X Frateruitas Lithuanica • 
Patria ruošia metinę šventę šį 
šeštadienį. ?palio 22 d. Progra
ma numatyta sekanti: 11 vaL 
ryto pamaldos T. Jėzuitų koply
čioje, po to kapų lankymas; 
5 vai. vak. metinis susirinkimas 
Liet. Tautiniuose namuose. 6422 
S. Kedzie Ave. P o susirinkimo 
bus vakarienė. Kviečiame vi
sus narius ir svečius gausiai 
dalyvauti (pr.) . 

X Sv. Kazimiero liet. kapinių 
sklypų savininkų draugijos 10 
metų veiklos paminėjimas, grą
žinant tautines tradicijas Šv. 
Kazimiero kapinėse, įvyks spa
lio 23 d., sekmadienį 4 vai. po 
pietų Tautinių namų patalpose, 
6422 So. Kedzie Ave. Bus įdo
mi trumpa programa, pietūs ir 
pasilinksminimas. Visi betuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Rezervacijoms kreiptis į Balio 
Brazdžionio prekybą, 2646 W. 
71 St., teL 778-5374. (pr.) . 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
DUKTERŲ DRAUGUOS 
RUDENS BALIAUS 
BELAUKIANT 

Lietuvos Dukterų draugija 
jau daugiau kaip 20 metų rū
pinasi vargstančiais lietuviais. 
Šiame turtingame krašte, kur 
vieniems gėrybės tiesiog per 

ŠVIESOS KŪRYBOS PARODA Yra žinoma, kad dail. Mik. 
Ivanauskas, panašų fotografi-
kos "Šviesa iš šviesos" meno ir 
technikos demonstravimą paro
dys lapkričio 11 d. po Lietuvių 

turėjo to meno demonstravimą j f o t Q ^ ^ ? ? ^ ^ 
"The Art School of the Art In-1 J ^ i i n T ^ n t r o kavinėje. 

tu su žmona Ona Vičaite ir duk
ra Violeta atvyko į Argentiną. 
Pakeliui jie aplankė Brazilijos 
ir Urugvajaus lietuvius. Argen

tinoje išbus trylika dienų. J. 
ir j Kukanauza yra Venecuelos lie

tuvių kolonijos veikėjas. 
— Birutės draugija spalio 30 

d. mini arkivysk. Jurgio Matu
laičio 50 m. mirties sukaktį. 
Bus šv. Mišios Aušros Vartų 
bažnyčioje, po pietų vaidinama 
"Žvakidė", A. Škėmos 2-jų 
veiksmų drama. Vaidina vai
dintojų būrelis "Liepsna", rež. 
Luis Lemberis. 

Fotografikos "Šviesa ir švie
sos" naujovės autorius dail. Mi
kalojus Ivanauskas spalio 17 d. 
turėjo to meno < 
"The Art School 

KANADOJE 

stitute 
Sistems 
dentams 

of Chicago Generative1 

klasėje mokyklos stu-
To skyriaus vedėja 

aukojo 7 dolerius. Labai ačiū. rankas drimba, skęsta praban-; p r £ ) f ^ ^ skridau ir jos ašis 
goję, kiti skursta alkam, viso- t e n t a i S i a men0 nujovė buVO x Aukų po du doleriu atsiun

t ė : Ona Dubra, J. Beltran; 
1 doL — G. Kalver. Ačiū. 

kių nelaimių prislėgti Menkos 
senelių pensijos nepadengia gy- ^ 4 Ivanauskas supažin-

Vakaronės metu dailininkai, 
grafikai, meno fotografai ir į 
tą fotografijos parodą atsilan
kę svečiai turės progą t o meno 

i "šviesa iš šviesos" sužinoti 
susidomėję ir ėmėsi miciatyvos,, t e c h n i k 0 8 p a 8 l a p t i s * jomis pa-

* kad dail. Ivanauskas supažin-! . . f . ^ O „ o l - . ; t < l 1 a b 
venimo išlaidų, ypač tų, kurie ' ( d l n * m o k v k l o s studentus S m a u d o t l ^ " ^ į 
nuolat turi gydytis. Esame vi-;gu m e n Q j , w j , r , technika. Tai! 
si prasigyvenę, pajėgus padėti, j įjt ^ k o m iMe]e g e k m e rje-
reikia tik gerų norų. j m o n s t r a v i m a s truko 2V4 vai. ir 

E>auguma yra tokių, kuriems j tuo būdu buvo dar vienas me-
daugiau reikalinga paguoda, i no srityje atidengimas įrašytas 
negu piniginė parama. Kad taip į Amerikos meno istoriją, 
iš tikrųjų yra, įsitikinau pati. Demonstravimo metu dail. 

Ivanauskas parodė "Šviesa iš 
nuskubėjau; šviesos 

ir 240 skaidrių. 

Gavus pranešimą, kad reikalin
ga skubi pagalba, 
į nurodytą vietą. 

CHICAGOS 
tINIOS 

KULTŪROS CENTRE 
— Jolanda Renkauskaitė -

Kroli, Donato ir Tatjanos Ren-
Chicagos miesto centriniuose ^uskų duktė praėjusį pavasa-

rūmuoee, Michigan * b j u S ė sociologiją bakalaures 
Pabarškinus i 

10 spalvotu padidinimų Į bibliotekos - -̂ — _,— 
»««* 5 ™ , . * . w - M t i i —fcįiį «,««iTT-.r iaipsnni Toronto York umversi-

Iš jų technika!ir Washmgton gatvių sankry- j - j £ Q ^ s t r a a b u p ^ 
į duris, atsiliepė moteriškas į apėmė 80 skaidrių. Tame sky- žoje, dabar nuengtas kultūros, " T* . " 
balsas: "Tuoj, tuoj". Įėjusi nu- į rnije Ivanauskas parodė ir pa- centras, kur kasdien bus me-
stebau, ir klaiku pasidarė. Pa- Į aiškino apie tos meno naujo- niški parengimai visiems nemo-
praše sėstis. Manau atsisėsiu j vės naudojamą medžiagą, che- karnai. Spalio menes} ten bus 
arčiau durų, kad, reikalui esant,' mikalus ir atlikimo būdus. Be etninis festivalis, scenos 
galėčiau pasprukti. Pasisakiau., to, autorius supažindino klau 

Jonas Jasaitis kaiba Vilniaus die
nos minėjime Ohicagoje 

Nuotr. P. Maletos 

veika 
Pasisakiau, j to, autorius supažindino klau-' lai, baletas, klasikinė muzika, 

kas esu, pradėjome kalbėti. Jos į sytojus su petrografija (moks- Pirmadienį atidarant šį kultūros 
las apie uolienas), jų struktū-'centrą, meras Bilandie pareiškė, 
ią, tekstūrą h- kt.), Cliche-verre kad biblioteka yra miesto siela. 

ELEKTROS K£DfcN 

nusiskundimai: "Esu visų ap
leista, vieniša, niekam nereika
linga, nenoriu gyventi". Išklau-

i siusi sakau: "Ir aš esu niekam 
x šv . Kazimiero Seserų rė- Į nereikalinga, todėl atvažiavau, j "šviesa iš šviesos" pritaikymas 

mėjų metinė vakarienė įvyks M k a r t a i s J " m s b ū č k u reika-! paprastoje spalvotoje fotografi 
sekmadienį spalio 23 d., 4 vaL 

(tapyba ir grafika kaip negaty
vai ir pozityvai fotografijoje), 

popiet Marijos Aukštesniosios 
mokyklos patalpose. Per vaka
rienę bus pagerbtos narės jubi
liatės, išbuvusios draugijoje 
nuo 25 iki 50 metų. Visi kvie
čiami dalyvauti. (pr.) . 

x sa ldę klubo banketas įvyks 
ppalio 22 d ̂  norintieji įsigyti 
bilietus arba rezervuoti vietas 
skambinkite teL 376-9426. 

(pr.). 

X Lietuvių Fondo 2-rojo mi
lijono vajaus proga po 100 dol. į reikalinga piniginė pagalba, 
aukojo ir dalyvaus pokylyje Į , . , _ _ . , 
i t xi~ K -J « 1 „0~./...«,. A,. Lietuvos Dukterų draugijos lapkričio 5 d. šae asmenys: dr. "• ,~JT 
„ . , - .. . . „:x;«4 ! rudens balius jvvks 1977 m. 
Kazys ir Marija Ambrozaičiai, * : 
T T * - T IM'A «» spalio 22 d. Jaununo centro di 
Jonas Litvinas, Jonas Mndazis, .*™. . 
Aleksas ir Aleksandra Pabrėžos,' , : " 
dr. Aleksandras ir Kleopatra 
Širakai ir dr. Adolfas ir Algė 
Šležai. Įnašus padidinti ir nau
jais nariais įsirašyti galima 
kreipiantis į L F. raštinę. 2422 
W. Marąuette Rd., Chicago. DL 

(pr.) 

linga. Jūs esate silpna bejėgė, į joje ir "Šviesa iš šviesos" tech-
o aš dar turiu jėgų u* mielai: nika, naudojant foto aparatą ir 
jums padėsiu". Lankiau ją | pantografą. 
dažnai, sutvarkydavau butelį, 
maisto parūpindavau. Po kelių 
savaičių ji man pasakė: "Esu 
pakankamai stipri, pati susi-1 
tvarkysiu, jei aplankysi mane 
kartą į savaitę, man užteks". 

Aplankytas kitas vyriškis, 
liguistas ir išblyškęs,, paklaus
tas atsakė: "Mano liga sunkį 
vaistai labai brangūs, kartais 
nelieka maistui?". Tokiam jau 

x 

Visa lietuviš-
į ka visuomenė yra kviečiama, 
j Jūsų dalyvavimas parems drau-
į gijos veiklą ir kartu sustiprins 
į jos moralę. Be jūsų pagalbos, j 
kad ir geriausi norai liks be-

jjėgiai. Draugijos šūkis "Pa-
I galbi ranka vargstančiam" yra 
labai prasminga ir gilios apim
ties. Turėtumėm tai visi įsisą-j 

, moninti. Šelpiamųjų skaičius 
j didėja, jiems sušelpti reikia 

Muz. Vyt. Jančio, kurio vi
sos kompozicijos pasižymi ypa
tingai gražia harmonija ir melo
dija, spiecialiai parašyta daina' pajamų. I šalpos darbą turėtų 
su styginio orkestro palyda at-. įsijungti ne tik moterys, nes 
liks sol. Praurimė Ragienė Lie- dauguma šelpiamųjų yra vyrai, 
tuvių Televizijos rengiamame Draugijos narės stengiasi lan-
koncerte lapkričio 13 d. Jauni
mo centre. (pr.). 

X A. a. Leonardo šimučio 
surinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo Washingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos Lietuvių SKOLOS duodamos mažais mė-
Taryba". Knyga kainavo 10 nesiniais įmokėjimais ir prieina-
doL, dabar ją "Drauge" galima • mais nuošimčiais, 
gauti už 3^5 doL su persiun- ! Mutual Federal Savings. 2212 
timu. (pr.) . 

kyti senelius ir ligonius. Yx0 

Rugsėjo H d. Oordi-Marian vienuo- ' 
lyno patalpote Chicagoje įvyko 
tautinių mažumų, dalyvaujančių •, 
vyresnio amžiaus asmenų suradimo 
projekte (Propect Senior Ethnic 
Find), niikre. Minimame projek
te veikia vienuolikos tautybių 

y NAMAMS PIRKTI PA-

kreiptasi į prieglaudas, pra-jVIOTA savanoriai- Nuotrfluk->je 
šant sąrašų ten esančių senelių 
lietuvių, kad būtų galima bent 
retkarčiais juos aplankyti. 

Šiame baliuje visuomenė bus 
supažindinta su naujuoju Lie-

mugės informatore Aldona Rimie
nė, pasipuošiisi tautiniais drabu
žiais, aiškina lietuviškų valgių sa
vybes III. valstijos departamento 
senstant r-ikalams (Illinois Dept. 
On Aging; direktorei Josephinai 
Oblinger. Rimienės kairėje nauja 

W. R. Hill, 28 m., nuteistas 
mirti elektros kėdėj už nužudy
mą A. Ziperstein, 61 m., ir R. 
Fields, 47 m. Abu nužudytieji 
buvo Chicagos vakarinės dalies 
vaistininkai. 

IEŠKO M MILIJONO 

Bankininkas J. Hemphill pa
žadėjo išmokėti po pusę milijo
no dolerių Lyric operai ir Reha-
bilitacijos institutui Chicagoje. j 
Institutui jis įmokėjo 400,000 
dol., o operai 100,000 dol., bet 
mirė nebaigęs išmokėti pažadė
tų sumų. Tačiau jis paliko 3 
mil. doL Testamentu jo turtas j 
paliktas Metropolitan operai ir 
Chicagos simfonijos orkestrui. 
Dabar Lyric opera ir Rehabi-
litacijos institutas iškėlė bylą, 
kad iš palikimo būtų jiems iš
mokėti reikiami tūkstančiai iki 
pilnos pažadėtos sumos. 

BALSUOTOJAI 

Chicagoje yra 1,515,647 pilie
čiai, turį teisę balsuoti. Dau
giau negu 97,000 vardų buvo 
išbraukti iš balsuotojų sąrašo, 
nes buvo išsikė'ę, mirę ar ne
balsavę per ketverius paskuti
nius metus. 

PASKAITOS IR FILMAI 

Chicagos Istorikų draugija 
savo rūmuose Lincoln parke, 
Clark ir North g-vė, savaitga
liais turi kultūrinę programą. 
Spalio 23 d. 3 vai. p. p. bus vai
dinimas "TJlysse S. Grant in 
Galena", gruodžio 4 d. 2 vai. p. 
p. — H. Monroe poezija; lapkr. 
6 ir 20 d. l vai. p. p. paskaitos 
apie kolonialinę Ameriką, «pa-

VILIOJ A PRAMONE 

Chicagos meras stengiasi pa
ruošti lengvatas naujai besiku
riančioms įstaigoms, kad dau
giau jų atviliotų į Chicagą. Nu
matomos mokesčių lengvatos. 

EPIUnrTTKAMS 

Abbot laboratorija išrado 
naują vaistą, kuris padeda su
kontroliuoti epileptinius prie
puolius. Už poros savaičių lau
kiama, kad Maisto ir vaistų ad
ministracija duos leidimą šį 
vaistą platinti. 

Bepirštis, 85 m. amžiaus, ir S. 
Barčienė, apie 70 m. amžiaus. 
Pirmasis dalyvavo pilietiniame 
Ispanijos kare kairiųjų pusėje. 
Jo laidotuvėse dalyvavo dar 
penki to karo veteranai, kovo
ję tame pačiame batalijone. 

— Sūnų ir Dukterų draugija 
Toronte, kurioje spiečiasi seno
sios imigracijos lietuviai dau
giausia kairiosios ir komunisti
nės linkmės, galvoja apie likvi
daciją. Jos centro komitetas i š 
siuntinėjo anketą, atsiklausda-
mas likusių narių nuomonės. 

— Prof. Augustino Voldema
ro, pirmojo Lietuvos ministerio 
pirmininko ir užsienio reikalų, 
ministerio, bolševikų kalėjime 
nužudyto, 35 metų mirties mi
nėjimas - akademija rengiama 
spalio 23 d. 

AUSTRALIJOJE 
— Adelaidės liet. tautinių šo 

kių grupė "Žilvinas" veikia jau 
28 metai ir gražiai reiškiasi lie
tuvių ir australų tarpe. Metinė 

i šventė su įdomia programa bu-
! vo suruošta rugsėjo 2 4 dieną. 
j Grupei priklauso netoli 50 lie
tuvių. 

— VI-jai Tautinei skautų sto
vyklai energingai ruošiamasi. 
Be kitų dalykų, sukurtų stovyk
los daina, kurią harmonizavo 
St. Čižiūnas. 

— Sporto šventė ruošiama 
gruodžio 26—31 dienomis Ho* 
barte. Tai bus 28-ji i š eilės 
Australijos lietuvių sporto šven
tė. Bus atliktos įvairios žaidy
nės, varžybos, pravesti sporti
ninkų pasitarimai. B u s ir pra
moginė dails. 

iiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiutiiiiiuiMmiit* 

Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Av*mw 
TeL 776-3599 

Chicago, niinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak. 
seštad. 9 vaL iki 1 vai. d 

IIIIIHIHIIIIHUIimit 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės — XI. 2 d. 
Vėlinąs yra jautri ir gyva 

tuštėti ties mirusiųjų pasauliu. 

? * * 'Vrmak Road - Telef tuvos Dulrteru draugi*, kape-1 į £ ^ 
fVJ 7-7747. (pr.) įlionu. f. Marittomrti* & Nnott. V. RačtouakojcafOi festivalio filmai. 

Vėttoes yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai erganizuote 
da nukrypsta } tuos, kurie, iš šio pasaulio atsiskyrė, nebegali aau padėti. 

Marijonu koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėltojų dieną, per t 
dienas, bus atnašaujamos sv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai oi bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus įsijungti j šias ypatingas pamaldas Savo branghi 
mirusiųjų vardus siųskite: 

Marias Fatfters, «338 Ss. KUbaura Ave., Cbkago, 10. 

Sia proga prašau prisiminti f jų man brangių mirusiųjų sielas: n 

l Mano vardas b* pavardė 

Adresas 

I 
Pridedu auką bendr. iv. Mišioms t • rnuw« uuą oenor. sv. SUSNOM T I 

• » 


